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1. INTRODUÇÃO

No mundo inteiro, as complexas demandas da sociedade por bens e serviços cada vez mais
têm sido atendidas utilizando-se de novas tecnologias, resultantes de aplicações de conhecimentos
científicos. Como a geração desses novos conhecimentos tem sido extremamente rápida, as atuais
tecnologias tornam-se cada vez mais difíceis de serem copiadas e mesmo compreendidas.

O ensino de engenharia em face dessa realidade passa por grandes mudanças, com a
criação de novas habilitações e a concepção e implementação de novos currículos, matrizes
curriculares e métodos de ensino, para formar engenheiros com novas habilidades e capazes de
desenvolver, aperfeiçoar e utilizar as novas tecnologias de base científica.

Com o grande desenvolvimento da eletrônica e da informática nas últimas décadas, uma
das áreas mais ativas e atrativas da engenharia em todo mundo passou a ser a área de Controle e
Automação. Atualmente, existem cursos de engenharia associados a sistemas mecatrônicos nos
Estados Unidos, no Canadá, na Europa e na Ásia. Ciente da necessidade e da relevância de se
formar engenheiros de Controle e Automação no Brasil, o Ministério da Educação, através da
Portaria 1.694, de 5 de dezembro de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 12 de dezembro
de 1994, considerando o consubstanciado no parecer da Comissão de Especialistas do Ensino de
Engenharia da Secretaria de Educação Superior, regulamentou a Engenharia de Controle e
Automação.

Atualmente, diversas universidades brasileiras oferecem cursos associados a sistemas
mecatrônicos, como o curso de Mecatrônica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o
curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Estadual de Campinas, o curso de
Mecatrônica da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, o curso de
Engenharia de Controle e Automação Industrial da Universidade Federal de Santa Catarina, o curso
de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, o curso de
Engenharia Mecânica Ênfase Mecatrônica e o curso de Engenharia de Controle e Automação da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, o curso de Mecatrônica da Universidade de
Brasília e o curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Itajubá.

Os cursos de engenharia oferecidos por estas universidades brasileiras associados a
sistemas mecatrônicos não enfatizam a formação em Controle e Automação de processos físico-
químicos das indústrias de mineração e de metalurgia, onde há atualmente necessidade de
engenheiros tanto para empregar e operar sistemas automatizados, quanto para desenvolvê-los.
Portanto, considerando-se os ambiente tecnológico e regional em que a UFOP está inserida, fica
demonstrada a importância de um Curso de Engenharia de Controle e Automação na UFOP.

O Curso de Engenharia de Controle e Automação tem a sua fundamentação científica na
Matemática, na Física e na Ciência da Computação e sua formação profissional de engenharia em
controle dinâmico de processos, informática industrial e automação da manufatura. Os
departamentos de Matemática, Física, Computação, Controle e Automação e Técnicas
Fundamentais, Metalurgia e de Materiais, Minas e Produção dispõem de recursos humanos,
instalações e desenvolvem atividades de ensino e de pesquisa de alto nível nas áreas de Ciências
Exatas, Ciências da Engenharia e Processos Industriais em Mineração e Metalurgia.

Além disso, o Departamento de Computação desenvolve atividades de ensino e de
pesquisa em todas as áreas de formação profissional da Engenharia de Controle e Automação
ligadas a software e o Departamento de Engenharia de Controle e Automação e Técnicas
Fundamentais tem um núcleo consolidado que desenvolve ensino e pesquisa tecnológica em todas
as áreas de formação profissional ligadas a hardware do Curso de Engenharia de Controle e
Automação.

Portanto, as necessidades de investimento em recursos materiais e na contratação de novos
profissionais para a implantação do Curso de Engenharia de Controle e Automação na UFOP são
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complementares e relativamente pequenas, ficando demonstrada a viabilidade de um Curso de
Engenharia de Controle e Automação na UFOP.

Finalmente, deve-se reconhecer que a Universidade Federal de Ouro Preto tem uma
história plena de contribuições relevantes para o desenvolvimento da Engenharia, possui um
conjunto importante e consolidado de profissionais bem formados desenvolvendo atividades de
ensino e de pesquisa tecnológicos e, por isso, tem o compromisso histórico de se fazer presente nas
áreas mais dinâmicas e importantes da atualidade e do futuro da Engenharia.

2. A CRIAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO NA
UFOP

A Escola de Minas, fundada em 1876, mantém forte tradição e prestígio na pesquisa e no
ensino das engenharias. Oferece cursos de graduação em Engenharia: Ambiental, Civil, Metalúrgica,
Minas, Geológica, de Produção e de Controle e Automação. E, na pós-graduação, os cursos de
Mestrado em Engenharia Civil, Mestrado e Doutorado em Geologia, Mestrado em Engenharia
Mineral, Mestrado e Doutorado em Engenharia de Materiais; Especialização em Gemologia e
Mestrado Profissional em Geotecnia de Barragens.

A Escola conta com laboratórios que atendem a todas suas especialidades e mantém parceria,
na pesquisa e na extensão, com diversas empresas da região e do país. Seus museus, alguns com
origem no século XIX, têm destaque nacional e são muito visitados no turismo local. O Museu da
Ciência e Técnica engloba estes museus: Mineralogia, Metalurgia, Desenho, Astronomia, História
Natural, Eletrotécnica, Topografia. Merece destaque também a biblioteca, que conta atualmente
com um acervo de cerca de 2400 periódicos e mais de 50000 livros, dentre os quais se incluem
obras raras, de grande valor histórico.

2.1. A Iniciativa de Criação de Novos Cursos na UFOP
A Universidade Federal de Ouro Preto foi instituída como Fundação de Direito Público em

21 de agosto de 1969, incorporando as escolas de Farmácia e de Minas, instituições de ensino
superior criadas no século XIX. Com a incorporação das duas tradicionais escolas, as raízes da
UFOP remontam a 04 de abril de 1839, a partir da aprovação, pela Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, da lei que criava duas escolas de Farmácia, uma em Ouro Preto e outra em São João del Rei.
A lei foi executada em parte, com a criação apenas da Escola de Farmácia de Ouro Preto, tornando-
se esta a primeira faculdade de Minas Gerais e a mais antiga do gênero na América Latina.

A Escola de Minas de Ouro Preto, primeira instituição brasileira dedicada ao ensino de
mineração, metalurgia e geologia, foi fundada em 12 de outubro de 1876, pelo professor Henri
Gorceix, a pedido do imperador D. Pedro II. Assumiu um papel preponderante no quadro do ensino
superior do Brasil na primeira metade do século passado.

Contudo, ao contrário das escolas tradicionais a partir das quais foi fundada, a criação da
UFOP não corresponde à concretização de um projeto. Como praticamente todas as universidades
brasileiras, nasce como produto circunstancial da fusão de escolas, sem um projeto universitário.
Apesar de criada em 1969, a Universidade Federal de Ouro Preto permaneceu até o final da década
de 70 sem uma estrutura capaz de justificar, perante o Ministério da Educação, sua manutenção
como universidade. A Lei 5.540 da Reforma Universitária de 1968 continha uma série de
exigências, às quais a UFOP, somente no período de 80/82, começou a se adequar. A criação dos
institutos básicos é um bom exemplo dessa questão. Esse momento marca o ponto da passagem de
escolas isoladas para uma estrutura universitária. Entretanto, após este período, a universidade
entrou em outro ciclo de pouco dinamismo que se prolongou até meados dos anos 90.
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Assim, na década de 80, eram atendidos alunos de outros estados da federação e empresas
do setor mínero-metalúrgico, tais como Petrobrás, Usiminas, CVRD e Alcan, dentre outras, além de
instituições em Ouro Preto, como Prefeitura Municipal, Santa Casa, SPHAN e ETFOP.

A relação estreita com empresas fez com que, inclusive, se criassem cursos de pós-
graduação de fora para dentro. Tais alunos e/ou empresas eram atendidos através do ensino e da
prestação de serviços, como processamento de dados e consultoria, muitas vezes não
institucionalizadas, mas como prestação de serviços individuais e também através de cursos de pós-
graduação, principalmente lato sensu.

A UFOP, naquela época, tinha como missão a formação profissional, principalmente através
do ensino de graduação e o aperfeiçoamento profissional, e como valores a tradição, a endogenia, a
formação profissional em detrimento da formação acadêmica, maior aproximação entre docentes e
discentes e a manutenção de unidades individuais, apesar da constituição em forma de Universidade.

Essa situação começa a ser mudada quando, a partir de 1990, a UFOP implementou uma
estratégia de recolocação no cenário nacional, que buscou atender a algumas pressões fundamentais:

- De um lado a pressão advinda de mecanismos de avaliação institucional que, em última
análise, vinculam as dotações orçamentárias à posição de uma instituição dentro do quadro
geral das IFES. Nesse cenário, não crescer, ou crescer menos que a média geral do sistema,
implica em perda progressiva de recursos. Da mesma forma, num processo agudo de cortes
de verbas nas instituições de financiamento, não crescer em qualidade também significa
privar-se de recursos.
- De outro lado, a própria superação do ainda vigente “modelo” de federação de algumas
escolas. A criação de novos cursos e o fortalecimento de unidades básicas, que inicialmente
tinham como função o “fornecimento” de disciplinas para cursos profissionalizantes, cria
mecanismos de despolarização na universidade, permitindo a introdução de novos elementos
de tensão na evolução da instituição.
Finalmente, são dados passos importantes no sentido de buscar atender a demandas

regionais próprias. Criam-se novos espaços, como o Centro de Artes e Convenções, e projetos de
formação de professores, como o Ensino a Distância.

A UFOP, num cenário de avaliação comparativa, viu-se forçada a buscar uma melhoria
rápida de seus indicadores institucionais (UFOP, 2002) para resguardar sua posição. Desta forma,
implementou no final da década de 90, uma política de crescimento rápido tanto no sentido
horizontal como vertical. Somente nos anos de 1998 e 1999 foram criados oito novos cursos de
graduação. A área de pós-graduação também evoluiu, chegando hoje a contar com oito programas
de mestrado e dois de doutorado. Esta estratégia surtiu o efeito desejado, melhorando os indicadores
da universidade e possibilitando, inclusive, a obtenção de recursos que, de outra forma, seriam
perdidos.

Na década atual, percebe-se uma mudança na clientela da UFOP. A maioria absoluta dos
alunos é de MG (75%), de fora da região de Ouro Preto e Mariana. Há, ainda, uma relação estreita
com várias prefeituras no estado, na formação de professores, e com muitas empresas de mineração
da região, que se beneficiam da formação em graduação e pós-graduação. Várias comunidades são
atendidas através de ações de extensão, com diversificação de parcerias.

Observa-se, hoje, que a pequena produção científica, em comparação com as demais IES de
qualificação docente equiparada, o reduzido número de grupos de pesquisa, a atual estrutura de
laboratórios e a falta de lideranças acadêmicas são fatores que impedem a criação de novos cursos
de pós-graduação. A solução poderia passar por propostas interinstitucionais, mas a dificuldade é
saber qual das instituições lideraria o programa.

A missão atual constitui-se na formação profissional, inclusive na pós-graduação, com
valorização dos cursos stricto sensu e da área de ciências aplicadas, capacitação docente,
intercâmbio com a comunidade, ampliação do acesso à Universidade e prestação de serviços como
fonte de captação de recursos.
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Os valores voltam-se à democratização do ensino e à inclusão social, além da interação
multidisciplinar com maior conscientização da importância da pesquisa, à consolidação de outras
áreas de conhecimento e do espírito universitário, e a uma maior inserção no entorno regional, com
preocupação com o retorno social, através da produção de conhecimento e do desenvolvimento
tecnológico.

2.2. Etapas do Estudo para Criação do Curso de Engenharia de Controle e Automação na
UFOP

A partir de um estudo pormenorizado, face ao desenvolvimento tecnológico atual e a
necessidade de novas habilidades, foi desenvolvido na Escola de Minas da UFOP um trabalho
criterioso para identificar a pertinência, a necessidade e a viabilidade de se criar um Curso de
Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal de Ouro Preto.

Em linhas gerais, identificou que uma das áreas mais carentes e também uma das áreas
mais ativas para o emprego de engenheiros de Controle e Automação é a área de mineração,
enquanto que a área de metalurgia já é uma das áreas que mais utilizam Controle e Automação.
Portanto, como a Escola de Minas da UFOP construiu uma grande competência e liderança nas
áreas de mineração e metalurgia, fica demonstrada a pertinência de um Curso de Engenharia de
Controle e Automação na UFOP.

2.3. Início do Curso
O Projeto de Proposta de criação do curso de Engenharia de Controle e Automação foi

aprovado em 08 de novembro de 1999 pela Resolução CEPE nº 1.611 (Anexo I). O primeiro
Vestibular para o curso de Engenharia de Controle e Automação na UFOP foi realizado no segundo
semestre de 2000, sendo o inicio das aulas em agosto de 2000.

3. DA ORGANIZAÇÃO

3.1. Coordenação Acadêmica
A coordenação acadêmica do curso de Engenharia de Controle e Automação é exercida pelo

Colegiado de Curso de Engenharia de Controle e Automação – CECAU, cuja composição e
atribuições cumprem o que determina o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP, 1999), aprovado pelo Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, conforme a
Portaria nº 1.486, de 29 de dezembro de 1998, publicado, no Diário Oficial da União de 30 de
dezembro de 1998, seção I, página 12.

3.2. Departamentos Envolvidos
O curso de Engenharia de Controle e Automação está instalado na Escola de Minas – EM,

sendo vinculado, nas áreas de concentração/ênfase, aos departamentos de:
 Engenharia de Controle e Automação e Técnicas Fundamentais (DECAT) –

responsável pelas áreas de concentração em Controle de Processos Industriais:
Mineração e Metalurgia e em Automação de Processos;

 Computação (DECOM) – participação, com oferecimento de disciplinas específicas,
nas áreas de concentração citadas acima;
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 Engenharia de Minas (DEMIN) – participação, com oferecimento de disciplinas
específicas, na área de concentração em Controle de Processos Industriais:
Mineração e Metalurgia;

 Engenharia Metalúrgica e de Materiais (DEMET) - participação, com oferecimento
de disciplinas específicas, na área de concentração em Controle de Processos
Industriais: Mineração e Metalurgia.

Além destes departamentos há a participação de outros Departamentos da UFOP, como o
Departamento de Matemática (DEMAT), o Departamento de Física (DEFIS), o Departamento de
Química (DEQUI), pertencentes ao Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, o Departamento de
Educação (DEEDU), pertencente ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais, o Departamento de
Filosofia (DEFIL), pertencente ao Instituto de Filosofia, Arte e Cultura, o Departamento de Direito
(DEDIR), e também dos Departamentos de Engenharia de Produção, Administração e Economia
(DEPRO) e de Engenharia Civil (DECIV) da Escola de Minas que oferecem disciplinas do Curso
de Engenharia de Controle e Automação.

3.3. Oferta de Vagas
São oferecidas 30 vagas com entrada anual, pelo 2º Vestibular do ano.

3.4. Oferta de Disciplinas
As disciplinas específicas do curso de Engenharia de Controle e Automação são oferecidas

uma vez por ano. Para adequação à estrutura de pré-requisitos dos cursos de Engenharia da UFOP,
cada semestre do curso constitui um bloco. Os critérios de pré-requisitos estão definidos na
Resolução CEPE n0 2.088 de 03 de abril de 2002 (Anexo II).

As disciplinas eletivas são oferecidas a partir do sétimo período, ocasião em que os
estudantes fazem opção entre as ênfases em Controle de Processos Industriais: Mineração e
Metalurgia e em Automação de Processos.

3.5. Área de Concentração/Ênfase
Na matriz curricular do curso de Engenharia de Controle e Automação as disciplinas eletivas

estão divididas em duas áreas de concentração. Os Departamentos de Engenharia de Controle e
Automação e Técnicas Fundamentais (DECAT) e o de Computação (DECOM) ficam responsáveis
pelas disciplinas específicas de controle e automação de ambas ênfases. Os departamentos de
Engenharia de Minas (DEMIN) e de Engenharia Metalúrgica e de Materiais (DEMET) colaboram
na área de Controle de Processos Industriais: Mineração e Metalurgia. Há também uma disciplina
eletiva oferecida pelo Departamento de Filosofia (DEFIL) na área de ética profissional.

3.5.1. Área de Controle de Processos Industriais: Mineração e Metalurgia
O conceito de controlar um processo físico é o de manipular o valor de todas as entradas

deste sistema de tal forma que as variáveis de saída permaneçam em torno de um valor desejado.
Esta é uma tarefa essencial em operações industriais para controle de pressão, temperatura, umidade,
viscosidade e fluxo em processos industriais e de fabricação modernos. Desde que os avanços
alcançados na teoria e na prática de controle propiciam meios para a obtenção de um desempenho
ótimo de sistemas dinâmicos, assegurando a qualidade, a diminuição dos custos e o aumento na taxa
de produção, o controle automático representa uma área vital e desafiadora no desenvolvimento da
engenharia e da ciência.

Esta ênfase tem por objetivo proporcionar uma formação ao aluno para que ele possa
desenvolver a otimização de sistemas dinâmicos, assegurando a qualidade, diminuição dos custos e
aumento da taxa de produção e atuar na instrumentação em controle de plantas industriais.
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3.5.2. Área de Automação de Processos
A automação é a tecnologia que se ocupa da utilização de sistemas mecânicos, eletro-

eletrônicos e computacionais na operação e controle da produção. A automação pode ser
considerada uma semente de qualidade, produtividade e evolução tecnológica. Caso aplicada
corretamente, a automação propicia um ambiente favorável para melhorar as condições de trabalho,
economizar recursos e energia, proteger o meio ambiente e dar condições das pessoas serem mais
livres e criativas. Por outro lado, a aplicação inadequada da automação pode prejudicar seriamente o
desempenho de uma organização (indústria, prédios, estabelecimentos bancários, etc.) bem como a
motivação dos trabalhadores, uma vez que muitas vezes ela é utilizada como ferramenta para
sustentar práticas autoritárias, estabelecendo controles exageradamente rígidos.

Esta ênfase tem por objetivo proporcionar uma formação ao aluno para que ele possa
desenvolver sistemas de supervisão e controle inteligentes que executem as funções de
gerenciamento e operação da infra-estrutura de edificações (automação predial) e também trabalhar
com sistemas integrados e manufatura.

3.6. O Perfil do Profissional
O ensino da Engenharia passa por grandes mudanças com a criação de novas habilitações

capazes de desenvolver, aperfeiçoar e utilizar as novas tecnologias de base científica. Neste
contexto, a área de controle e automação surge a partir do grande desenvolvimento da Eletrônica e
da Informática nas últimas décadas, como uma das áreas mais ativas e importantes da engenharia.
Entretanto os cursos de engenharia oferecidos por outras universidades brasileiras associados a
sistemas mecatrônicos não enfatizam a formação em Controle e Automação de processos físico-
químicos das indústrias de mineração e de metalurgia onde há atualmente necessidade de
engenheiros tanto para empregar e operar sistemas automatizados quanto para desenvolvê-los.

Visando cobrir parte esta lacuna a UFOP criou o curso de Engenharia de Controle e
Automação, curso este que tem sua fundamentação científica na Matemática, Física e Ciência da
Computação e sua formação profissional específica em controle dinâmico de processos, informática
industrial e automação da manufatura. O profissional engenheiro de Controle e Automação, em
sintonia com o que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE/CES, 2002), precisa ter
uma formação científica sólida e multidisciplinar para exercer uma ação integradora, podendo ser
considerado como um engenheiro de sistemas orientado para a concepção, implementação, uso e
manutenção de sistemas automatizados. O curso é idealizado para formar um engenheiro com as
seguintes características:

 uma base sólida em matemática e física;
 conhecimentos gerais de ciência da computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica

e processos em engenharia;
 conhecimentos especializados em controle de processos, informática industrial e

automação da manufatura e de processo.
Assim, o curso de Graduação de Engenharia de Controle e Automação da UFOP enfatiza a

automação e o controle de processos físico-químicos das indústrias minerometalúrgicas e forma
engenheiros capazes de implantar, operar e desenvolver sistemas automatizados.

De acordo com esse perfil e com as Diretrizes Curriculares, o Engenheiro de Controle e
Automação formado na Escola de Minas da UFOP, no que concerne às atividades de engenharia,
deverá ter competências para:

 trabalhar em setores industriais, comerciais e de serviços, sendo responsável pela
modernização, automação e otimização destes processos;

 atuar em empresas de engenharia projetando e integrando sistemas de automação
industrial;
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 participar da formação e treinamento de recursos humanos em indústrias e instituições
de ensino;

 executar projetos de engenharia básica visando planejar a expansão e automação de
longo e de curto prazo;

 desenvolver produtos de instrumentação, controle, operação;
 supervisionar processos industriais;
 dedicar-se ao desenvolvimento e gerência do próprio negócio e à consultoria e prestação

de serviços nas áreas afins.
Em relação ao setor industrial este profissional pode atuar na automação de processos de

diferentes setores tais como: siderurgia, cimento, química e petroquímica, mineração, alimentos,
alumínio, portos, automobilística e domótica (automação predial).

Um outro campo de atuação do Engenheiro de Controle e Automação encontra-se nas áreas
científicas de pesquisas e de desenvolvimento tecnológico, incluindo desde a área de engenharia
biomédica até a área de controle de processos industriais.

3.7. Evolução da Matriz Curricular
Após a implantação de uma matriz curricular inicial proposta (ANEXO III) foram realizadas

análises nas disciplinas propostas, para propiciar uma melhor adequação do conteúdo das ementas
permitindo uma formação condizente com a realidade profissional que o aluno terá de enfrentar. O
colegiado de curso propôs algumas revisões que foram aprovadas pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UFOP, através das resoluções CEPE nos 1.967, 2.087, 2.270, 2.352, 2.452
(ANEXO IV).

3.8. Integralização dos créditos
Os créditos serão integralizados em quatro tipos de atividades, a saber:

o 3.600 horas-aula, sendo 3.420 horas aula de disciplinas obrigatórias, distribuídas
em dez semestres letivos, e 180 horas-aula de disciplinas eletivas, concentradas
nos quatro últimos períodos;

o 180 horas (mínimo) referentes a atividades de estágio em Engenharia de Controle
e Automação, distribuídas ao longo do curso, podendo ser realizadas em estágios
de, no mínimo, 90 horas cada (Anexo V);

o créditos em atividades complementares compostas de monitoria e/ou pesquisa
e/ou de extensão (Anexo VI).

o Monografia desenvolvida nas disciplinas Trabalho Final de Curso I e II,
defendida perante banca examinadora, em apresentação oral, no último ano
(Anexo VII).

As atividades complementares de estágios e monografia, incluindo a defesa, estão
regulamentadas pelo colegiado, com regimento próprio, em conformidade com as resoluções
vigentes (Anexos V, VI, e VII).

O curso tem uma carga horária mínima total de 3.780 h, entre aulas e atividades de estágios,
não computadas as atividades complementares, de elaboração e defesa de monografia, sendo:

o 3.600 horas-aulas.
o 180 horas de estágio.

3.9. Sistema de Avaliação
Genericamente, a avaliação do aproveitamento escolar na UFOP é realizada em cada uma

das disciplinas e/ou atividades, mediante a realização de trabalhos escolares que permitam
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atribuição de nota individual a cada aluno, sendo a freqüência mínima às aulas de 75 % (setenta e
cinco por cento) e a média mínima de aprovação igual ou superior a 6,0 (seis) pontos numa escala
de 0 (zero) a 10,0 (dez). Este sistema do aproveitamento escolar está previsto no capitulo X (Artigo
56 ao Artigo 62) do Regimento Geral da UFOP de 10 de setembro de 1998 aprovado pela
Resolução CUNI nº 435 (UFOP, 1999), sendo as normas complementares aprovadas em 05 de
fevereiro de 1999 pela Resolução CEPE nº 1.423 (Anexo VIII).

Além da regulamentação mencionada, outros aspectos dos critérios de avaliação se
encontram normatizados pelas Resoluções do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão,
resoluções CEPE nº 1.492, 1.741, 1.742, 2.027 (Anexo IX).

No que diz respeito especificamente ao curso de Engenharia de Controle e Automação, a
avaliação das atividades complementares (monitoria e/ou pesquisa e/ou extensão) e estágio, bem
como a monografia de final de curso, está regulamentada pelo Colegiado de curso, (Anexos V, VI e
VII).

3.10. Atribuições do Coordenador – (Presidente do Colegiado)
Além das atividades inerentes à coordenação acadêmica e didática das disciplinas

constituintes do projeto pedagógico do curso, o Presidente do Colegiado do Curso de Engenharia de
Controle e Automação, além de outros setores da Universidade, deverá manter contatos com
empresas, institutos de pesquisa, repartições públicas, etc. com o objetivo de estabelecer os
convênios para realização de estágios, pesquisa, monitoria e extensão a serem realizados pelos
alunos do curso.

3.11. Sistema de Matriculas
O atual processo de matricula na UFOP está disciplinado na Resolução CEPE nº 1.744, de

03 de julho de 2000, na Resolução CEPE nº 1.880, de 1º dezembro de 2001, e na Resolução CEPE
nº 1.903, de 07 de fevereiro de 2001 (Anexo X).

3.12. Professor Orientador Tutor
O aluno matriculado no curso de Engenharia de Controle e Automação terá um professor

com a função de orientação acadêmica (tutoria) (Anexo XI), que deverá acompanhar a sua vida
acadêmica na UFOP. As atividades de orientação são regulamentadas pelo Colegiado do curso em
conformidade com as Resoluções CEPE no 1.423 (Anexo VIII), n0 1492 (Anexo IX), n0 1.744, n0

1.880, n0 1.903 (Anexo X) e com a Resolução CUNI n0 435 (UFOP, 1999).

3.13. Biblioteca
A Universidade Federal de Ouro Preto possui oito Bibliotecas Setoriais, distribuídas em

unidades acadêmicas, sendo uma delas a Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas/UFOP. O
conjunto destas oito Bibliotecas é gerenciado e coordenado pelo Sistema de Bibliotecas e
Informação da Universidade Federal de Ouro Preto – SISBIN/UFOP. Este Sistema é totalmente
informatizado e o acervo de livros e periódicos das oito Bibliotecas está integrado em uma única
Base de Dados Bibliográficos. Nesta base cerca de 70% do acervo bibliográfico já está implantado.
O software utilizado para o gerenciamento é o VTLS (Virginia Technical Library Systems), que,
entre outras características, permite o controle diário de toda a movimentação do Sistema nas
Bibliotecas Setoriais. Uma quantidade suficiente de computadores está disponível aos usuários para
acesso à base do Sistema, consulta, pesquisa bibliográfica, serviço de empréstimo, devolução e
reserva. Ainda, cada usuário possui uma senha pessoal, através da qual é possível verificar, via Web,
as situações de contas individuais, no que diz respeito às datas de empréstimo e devolução, multas,
sala de reservas, etc. Os empréstimos e devoluções de material bibliográfico podem ser feitos a
partir de qualquer biblioteca do Sistema. Além disto, existe a possibilidade de empréstimos a partir
de Bibliotecas de outras Instituições de Ensino Superior conveniadas (p. ex. UFMG com uma cota
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de empréstimos de 50 títulos). As Bibliotecas dispõem de pessoal treinado para operar o Sistema e,
sistematicamente, são promovidas campanhas de treinamento de usuários através de folhetos e/ou
comunicação direta com grupos de usuários. O controle de qualidade e a implantação de itens na
Base de Dados Bibliográficos da UFOP são feitos rotineiramente. Atualmente, estão sendo
incorporados à Base de Dados os acervos de mapas, recursos de multimídia e materiais especiais
(partituras, vídeos, filmes, Cds, etc.).

3.14. Mecanismos institucionais de avaliação das condições de oferta do curso
Visando ao acompanhamento permanente das atividades inerentes ao curso, o colegiado do

curso analisa periodicamente dados disponibilizados pela Pró-Reitoria de Graduação assim como
recorre também a outras informações institucionais que possam subsidiar a permanente avaliação do
curso.

No momento a UFOP em cumprimento ao que estabelece o recém aprovado Sistema
Nacional de Avaliação do Progresso da Educação Superior (SINAPES) está se re-estruturando
tendo em vista a implementação do Sistema na Instituição.

3.15. O corpo discente e suas entidades
Os estudantes do curso de Engenharia de Controle e Automação da EM/UFOP, além da

representação que têm no Colegiado de Curso, e nos departamentos acadêmicos, criaram uma
Sociedade dos Estudantes – SEECAT, que vêm atuando com o apoio da instituição.

A SEECAT realiza anualmente uma Semana de Estudos de caráter acadêmico e profissional,
em que são realizados palestras e minicursos, etc., voltados para os estudantes de Engenharia de
Controle e Automação e também coordena grupos de estudos nos conteúdos de eletrônica,
programação, redes, aquisição de dados e robótica.

3.16. Grau em Engenheiro de Controle e Automação
Para que o aluno faça jus ao grau de Engenheiro de Controle e Automação terá que:

1. ser aprovado, no mínimo, nas sessenta disciplinas obrigatórias da estrutura geral,
comum a todas áreas (ênfases), integralizando um mínimo de cento e noventa e nove
créditos (199) num total de 3.420 horas aula;

2. ser aprovado nas disciplinas eletivas de uma dada área (ênfase) de concentração de
estudos: Controle de Processos Industriais: Mineração e Metalurgia, Automação de
Processos, integralizando doze créditos (12) num total mínimo de 180 horas aula;

3. fazer os estágios em uma área (ênfase) da Engenharia de Controle e Automação,
cada um com, no mínimo, noventa horas (90 horas), e ter os relatórios de estágios
aprovados, integralizando um mínimo de seis créditos (06) num total mínimo de 180
horas de estágios;

4. elaborar, nas disciplinas trabalho Final de Curso I e II, sob orientação de um
professor do Curso de Engenharia de Controle e Automação, monografia referente à
pesquisa ou ao projeto desenvolvido na área de concentração de estudos, defendido
no final do décimo período perante comissão examinadora, integralizando um
mínimo de trinta créditos (30). A monografia irá permitir ao aluno realizar uma
síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

O aluno que cumprir as exigências de 1 a 4, obterá duzentos e quarenta e oito (247) créditos
sendo outorgado-lhe pela UFOP o grau de Engenheiro de Controle e Automação (Anexo XI).
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4. SOBRE O CURRÍCULO

4.1. Concepção
O Curso de Engenharia de Controle e Automação da UFOP foi projetado para formar

engenheiros de concepção conforme proposta pelo então Conselho Federal de Educação, com a
Portaria 1.694, de 5 de dezembro de 1994 e Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA, 1999).

Para isso, o programa para a formação dos Engenheiros de Controle e Automação da UFOP
traz mudanças significativas quanto a número, elenco, conteúdo e abordagem das disciplinas de
Ciências, de Engenharia Básica e Processos e efetiva a integração entre as atividades de ensino,
pesquisa e extensão. A formação permite também, pela concepção de um currículo flexível,
conjugar a permanência da estrutura geral com a mutabilidade indispensável do ramo específico,
para responder prontamente às mudanças nas Ciências, nas Tecnologias, no Ensino e nas demandas
da sociedade.

No plano de estudos de Controle e Automação da UFOP destaca-se o conjunto diversificado
e apropriado de disciplinas de Ciências e Engenharia Básica, com a introdução de disciplinas:
Métodos e Técnicas de Pesquisa, Representação Gráfica I e II, Matemática Aplicada à Engenharia
de Controle e Automação, Metrologia, Circuitos Elétricos, Instrumentação, Mecânica Racional,
Estrutura da Matéria e Princípios de Ciências dos Materiais. Além disso, a abordagem sistêmica das
disciplinas de formação profissional geral como Sistemas Fluidomecânicos e Sistemas de
Computação para Controle e Automação; a integração de circuitos e dispositivos eletrônicos e
digitais e elementos de robótica, controle estocástico e ótimo, inteligência artificial, sistemas de
manufatura e a distribuição das aulas entre as disciplinas obrigatórias de Ciências, Engenharia
Básica, e conteúdos específicos, para formar um profissional que atue no limite da moderna
tecnologia com humanidades.

4.2. Componentes Curriculares
Além das disciplinas obrigatórias e eletivas, os estudantes de Engenharia de Controle e

Automação da UFOP terão que desenvolver estágios, atividades complementares
(monitoria/pesquisa/extensão) e apresentar a monografia final de curso, conforme normas
estabelecidas e aprovadas pelo Colegiado (Anexos II, III e IV).

4.2.1. Disciplinas Obrigatórias e Eletivas
As disciplinas obrigatórias estão distribuídas em dez semestres letivos, distribuídos de forma

uniforme, totalizando 3.420 horas aula.
As disciplinas eletivas estão concentradas, principalmente nos quatro últimos períodos

letivos do curso e totalizam 180 horas aula.

4.2.2. Estágio
O estágio é supervisionado e obrigatório, sendo possível a sua realização após a conclusão

do quarto período. O total de horas deverá ser de, no mínimo 180 (cento e oitenta) horas, sendo
permitido vários estágios, cada um com carga mínima superior a noventa horas. Com isso, o
estudante de Engenharia de Controle e Automação da UFOP terá contato com a área de controle e
automação e, no início do nono período, fará opção mais madura da área na qual vai aprofundar
seus estudos. Além disso, haverá acompanhamento de um professor e após a conclusão e aprovação
da atividade o aluno irá obter um total de 6 (seis) créditos. As diretrizes e normas correspondentes
foram elaboradas pelo Colegiado do Curso, em conformidade com as resoluções que tratam do
assunto (Anexo II).
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4.2.3. Atividades acadêmicas complementares.
As atividades complementares englobam as atividades acadêmicas desenvolvidas pelos

alunos ligadas a programas de pesquisa, monitoria e extensão da UFOP. Essas atividades
complementares, para o estudante de Engenharia de Controle e Automação da UFOP, serão regidas
por normas específicas da UFOP, recebendo a concessão de créditos conforme Resolução CEPE n0

1987 e obedecendo critérios estabelecidos pelo Colegiado do Curso (Anexo III). Essas atividades
devem ser desenvolvidas, preferencialmente, em uma área da Engenharia de Controle e Automação
e serão incentivadas pelo Professor Orientador Acadêmico.

4.2.4. Monografia de final de curso
No último ano o aluno de Engenharia de Controle e Automação da UFOP deverá matricular-

se nas disciplinas Trabalho Final de Curso I e II e, sob a orientação de um professor, desenvolverá
um trabalho, na área para a qual fez opção para aprofundar seus estudos, o que dará origem à
monografia que será defendida perante comissão examinadora, no final do décimo período, obtendo
o aluno 30 (trinta) créditos.

As diretrizes e normas sobre a apresentação da monografia foram elaboradas pelo Colegiado
do Curso em conformidade com as resoluções que tratam do assunto (ANEXO IV).

4.3. Matriz curricular

4.3.1. Disciplinas por período
Na tabela 4.1 são apresentadas as disciplinas obrigatórias por período. Para cada disciplina

é apresentado o seu código, o número de créditos e a carga horária semanal.

Tabela 4.1 – Disciplinas Obrigatórias por Período
Período Disciplina obrigatória Código Créditos Carga

Horária
Semestral

Aulas
(T + P)
semanal

1o Cálculo Diferencial e Integral I MTM 122 6 90 6 + 0
1o Geometria Analítica e Cálculo Vetorial MTM 131 4 60 4 + 0
1o Programação de Computadores I CIC 107 3 60 2 + 2
1o Química Geral QUI 200 5 90 4 + 2
1o Representação Gráfica I CAT 115 3 60 2 + 2
1o Int. à Eng. de Controle e Automação I CAT 114 1 15 1 + 0

22 375 25
2o Cálculo Diferencial e Integral II MTM 123 4 60 4 + 0
2o Introdução à Álgebra Linear MTM 112 4 60 4 + 0
2o Programação de Computadores II CIC 108 3 60 2 + 2
2o Cálculo Numérico CIC 170 3 60 2 + 2
2o Mecânica Clássica FIS 209 3 60 2 + 2
2o Representação Gráfica II CAT 116 3 60 2 + 2

20 360 24
3º Métodos e Técnicas de Pesquisa EDU 301 2 30 2 + 0
3o Cálculo Diferencial e Integral III MTM 124 4 60 4 + 0
30 Estatística e Probabilidade MTM 151 4 60 4 + 0
3o Introdução às Equações Diferenciais

Ordinárias
MTM 125 4 60 4 + 0

3o Eletromagnetismo FIS 211 3 60 2 + 2
3o Física Térmica FIS 210 3 60 2 + 2

20 330 22

40 Matemática Aplicada à Eng. de
Controle e Automação

MTM 146 4 60 4 + 0
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4o Metrologia CAT 123 3 45 3 + 0
40 Oscilações e Ondas FIS 213 3 60 2 + 2
40 Mecânica Racional FIS 214 3 60 2 + 2
40 Otimização Combinatória CIC 370 4 60 4 + 0
40 Circuitos Elétricos CAT 151 2 45 1 + 2

19 330 22
5o Estrutura da Matéria FIS 212 3 60 2 + 2
5o Teoria de Controle I CAT 141 4 60 4 + 0
5o Termofluidodinâmica CAT 138 3 60 2 + 2
5o Eletrotécnica Geral CAT 124 4 75 3 + 2
5o Circuitos e Dispositivos Eletrônicos I CAT 130 3 60 2 + 2
5o Engenharia de Processos I MIN 106 4 60 4 + 0

21 375 25
60 Elementos de Máquinas CAT 132 3 60 2 + 2
60 Transferência de calor CAT 140 2 45 1+ 2
60 Fundamentos de Ciências do Ambiente PRO 254 3 45 3 + 0
60 Circuitos e Dispositivos Eletrônicos II CAT 131 3 60 2 + 2
60 Teoria de Controle II CIC 283 4 60 4 + 0
60 Engenharia de Processos II MET 246 4 60 4 + 0
60 Organização e Administração I PRO 243 2 30 2 + 0

21 360 24
70 Sistemas Fluidomecânicos CAT 147 2 45 1 + 2
70 Resistência dos Materiais e Estruturas CIV 107 3 60 2 + 2
70 Acionamentos Elétricos CAT 133 3 45 3 + 0
7o Circuitos Digitais CIC 131 5 90 4 + 2
70 Sistemas de Computação para Controle

e Automação
CIC 132 4 60 4 + 0

7º Economia da Engenharia PRO 224 4 60 4 + 0
21 360 24

80 Máquinas Térmicas CAT 139 2 45 1 + 2
8º Informática Industrial CAT 148 3 60 2 + 2
80 Acionamentos Fluidomecânicos CAT 142 3 60 2 + 2
80 Laboratório de Controle e Automação CAT 150 2 60 0 + 4
80 Instrumentação CAT 152 3 60 2 + 2
80 Sistemas Embutidos CIC 282 4 60 4 + 0
80 Sistemas Integrados de manufatura CAT 149 3 45 3 + 0

20 390 26
90 Trabalho Final de Curso I CAT 145 4 60 4 + 0
90 Interfaceamento de Sistemas CAT 143 3 45 3 + 0
90 Princípios de Ciência dos Materiais MET 237 4 60 4 + 0
90 Sistemas Flexíveis CAT 144 3 45 3 + 0
90 Elementos de Robótica CIC 281 4 60 4 + 0
90 Disciplinas Eletivas 90

360 18
100 Trabalho Final de Curso II CAT 146 4 60 4 + 0
100 Planejamento e Controle da Produção I PRO 215 3 60 2 + 2
100 Inteligência Artificial em Controle e

Automação
CIC 284 4 60 4 + 0

100 Controle Estocástico e Ótimo CAT 318 3 45 3 + 0
100 Introdução ao Direito e Legislação DIR 248 3 45 3 + 0
100 Disciplinas Eletivas 90

360 18

4.3.2. Disciplinas eletivas
Nas tabelas 4.2 e 4.3 são apresentadas as disciplinas eletivas para as ênfases em Controle de

Processos Industriais: Mineração e Metalurgia e em Automação de Processos. Para cada disciplina
é apresentado o seu código, o número de créditos e a carga horária semanal.
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Tabela 4.2 – Disciplinas Eletivas: Ênfase em Controle de Processos Industriais: Mineração e
Metalurgia

CÓDIGO DISCIPLINAS ELETIVAS CR CHS AULAS
T/P

CAT 316 Sistemas Especiais de Medição 02 45 1+2
CAT 317 Tópicos Especiais em Controle e Automação A 03 45 3+0
CAT 320 Instalações elétricas Industriais 03 45 3+0
CAT 321 Controle de Sistemas Multivariáveis 03 45 3+0
CAT 322 Controle de Sistemas não Lineares 03 45 3+0
CAT 323 Modelamento e Identificação de Sistemas 03 45 3+0
CIC 272 Inteligência Computacional para Otimização 03 60 2+2
CIC 242 Engenharia de Software 04 60 4+0
CIC 240 Metodologia de Projeto de Software 04 60 4+0
CIC 232 Redes de Computadores 05 90 4+2
CIC 233 Sistemas Distribuídos 04 60 4+0
MET 216 Elementos de Materiais 03 60 3+1
MET 405 Seleção de Materiais 02 30 2+0
MIN 235 Pesquisa Operacional Aplicada à Mineração 03 60 2+2
MIN 256 Processamento dos Minerais I 03 60 2+2
MIN 257 Processamento dos Minerais II 03 60 2+2
MIN 258 Processamento dos Minerais III 03 60 2+2
FIL 131 Ética I 04 60 4+0

Tabela 4.3 – Disciplinas Eletivas: Ênfase em Automação de Processos
CÓDIGO DISCIPLINAS ELETIVAS CR CHS AULAS

T/P
CAT 316 Sistemas Especiais de Medição 02 45 1+2
CAT 317 Tópicos Especiais em Controle e Automação A 03 45 3+0
CAT 319 Sistema Integrados de Manufatura II 03 45 3+0
CAT 321 Controle de Sistemas Multivariáveis 03 45 3+0
CAT 323 Modelamento e Identificação de Sistemas 03 45 3+0
CAT 324 Instalações Prediais 03 45 3+0
CAT 325 Tópicos Especiais em Controle e Automação B 03 45 3+0
CIC 272 Inteligência Computacional para Otimização 03 60 2+2
CIC 242 Engenharia de Software 04 60 4+0
CIC 240 Metodologia de Projeto de Software 04 60 4+0
CIC 232 Redes de Computadores 04 60 4+0
CIC 233 Sistemas Distribuídos 05 90 4+2
MET 405 Seleção de Materiais 02 30 2+0
FIL 131 Ética I 04 60 4+0

Notas:
1) O aluno deve se matricular, prioritariamente, nas disciplinas reprovadas ou em débito.

2) É permitido ao aluno matricular-se em disciplinas posicionadas, no máximo, 2 períodos a frente
do seu período de permanência do curso.

3) O aluno deverá cursar um mínimo de 180 horas em disciplinas eletivas de uma das ênfases acima.

4) Para cursar qualquer disciplina eletiva, o aluno deverá ter integralizado, no mínimo 120 créditos
em disciplinas obrigatórias.

5) As disciplinas eletivas oferecidas em um dado período serão definidas pelo Colegiado do Curso
de Engenharia de Controle e Automação no final do ano anterior, considerando as demandas dos
estudantes e a disponibilidade de professores dos departamentos.
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6) O elenco de disciplinas eletivas deve ser permanentemente atualizado. Para isso, no final do ano
letivo, o DECAT, o DECOM, o DEMIN e o DEMET encaminharão ao Colegiado do Curso de
Engenharia de Controle e Automação a indicação das disciplinas eletivas que poderão ser
oferecidas no primeiro e no segundo semestre letivo seguinte.

7) As atividades complementares, estágios e monografia, serão acompanhadas pelo professor
orientador (tutor) de cada aluno.

8) Para desenvolver a monografia em Engenharia de Controle e Automação o aluno deverá estar
matriculado na disciplina Trabalho Final de Curso II(CAT 146) ou tê-la concluído.

9) Para a realização e aprovação de estágios em Engenharia de Controle e Automação, o aluno
deverá ter concluído todas as disciplinas até o quarto período.

4.3.3. Matriz curricular por módulo
Segundo as Diretrizes Curriculares para os cursos de Engenharia (CNE/CES, 2002) todo o

curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo um núcleo de
conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdos
específicos que caracterizem a modalidade. O núcleo de conteúdos básicos, cerca de 30% da carga
horária mínima, versará sobre os seguintes tópicos: Metodologia Científica e tecnológica;
Comunicação e Expressão; Informática; Expressão Gráfica; matemática, Física; Fenômenos de
Transporte; Mecânica dos Sólidos; Eletricidade Aplicada; Química; Ciência e tecnologia dos
Materiais; Administração; Economia; Ciências do Ambiente e humanidades, Ciências Sociais e
Cidadania. Na tabela 4.4 apresenta-se as disciplinas obrigatórias do núcleo básico distribuídas por
tópico e por período.

Tabela 4.4 – Disciplinas Obrigatórias do Núcleo Básico
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS CR CHS PER

Metodologia Científica e Tecnológica
CAT129 Metodologia da Pesquisa Científica 02 30 3º

Informática
CIC107 Programação de Computadores I 03 60 1º

Expressão Gráfica
CAT115 Representação Gráfica I 03 60 1º
CAT116 Representação Gráfica II 03 60 2º

Matemática
MTM122 Cálculo Diferencial e integral I 06 90 1º
MTM131 Geometria Analítica e Cálculo Vetorial 04 60 1º
MTM112 Introdução à Álgebra Linear 04 60 2º
MTM123 Cálculo Diferencial e Integral II 04 60 2º
MTM124 Cálculo Diferencial e Integral III 04 60 3º
MTM151 Estatística e Probabilidade 04 60 4º
MTM125 Introdução Equações Diferenciais Ordinárias 04 60 3º
CIC 170 Cálculo Numérico 03 60 2º

Física
FIS209 Mecânica Clássica 03 60 2º
FIS210 Física Térmica 03 60 3º
FIS213 Oscilações e Ondas 03 60 4º
FIS211 Eletromagnetismo 03 60 3º

Química
QUI200 Química Geral 05 90 1º

Fenômenos de Transporte
CAT138 Termofluidodinâmica 03 60 5º
CAT140 Transferência de calor 02 45 6º
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Mecânica dos Sólidos
FIS214 Mecânica Racional 03 60 4º

Eletricidade Aplicada
CAT 151 Circuitos Elétricos 02 45 40
CAT124 Eletrotécnica Geral 04 75 5º

Ciência e Tecnologia dos Materiais
MET248 Princípios de Ciência dos Materiais 04 60 8º

Administração
PRO243 Organização e Administração I 02 30 6º

Economia
PRO224 Economia da Engenharia 04 60 8º

Ciências do Ambiente
PRO254 Fundamentos de Ciências do Ambiente 03 45 6º

Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania **
DIR248 Introdução ao Direito e Legislação 03 45 10º

Total Ciclo Básico 91 1.575

O núcleo de conteúdos profissionalizantes, cerca de 15 % de carga horária mínima, versará
sobre um subconjunto coerente de tópicos a ser definido pela IES. Na tabela 4.5 apresenta-se as
disciplinas do núcleo profissionalizante distribuídas por tópico e por período.

Tabela 4.5 – Disciplinas Obrigatórias do Núcleo Profissionalizante
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS CR CHS PER

Algoritmos e Estruturas de Dados
CIC108 Programação de Computadores II 03 60 2º

Eletrônica Analógica e Digital
CAT130 Circuitos e Dispositivos Eletrônicos I 03 60 5º
CAT131 Circuitos e Dispositivos Eletrônicos II 03 60 6º
CIC131 Circuitos Digitais 05 90 7º

Estratégia e Organização
PRO215 Planejamento e Controle da Produção I 03 60 10º

Instrumentação
CAT123 Metrologia 03 45 4º

Ciência dos Materiais
FIS212 Estrutura da Matéria 03 60 5º
CIV107 Resistência dos Materiais e Estruturas 03 60 7º

Conversão de Energia
CAT133 Acionamentos Elétricos 03 45 7º
CAT142 Acionamentos Fluidomecânicos 03 60 8º

Sistemas Térmicos
CAT139 Máquinas Térmicas 02 45 8º

Máquinas de Fluxo
CAT147 Sistemas Fluidomecânicos 02 45 7º

Mecânica Aplicada
CAT132 Elementos de Máquinas 04 60 6º

Minerologia e Tratamento de Minérios
MIN106 Engenharia de Processos I 04 60 5º

Processos de Fabricação
CAT149 Sistemas Integrados de Manufatura 03 45 7º

Total Profissionalizante 47 855

O núcleo de conteúdos específicos se constitui em extensões e aprofundamentos dos
conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, bem como de outros conteúdos destinados a
caracterizar modalidades garantindo o desenvolvimento das competências e habilidades do egresso.
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Estes conteúdos, consubstancialmente o restante da carga horária total, propostos pela IES. Na
tabela 4.6 apresenta-se as disciplinas do núcleo específico distribuídas por período.

Tabela 4.6 – Disciplinas do Núcleo Específico
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS CR CHS PER
CAT114 Int. à Engenharia de Controle e Automação I 01 15 1º
CIC370 Otimização Combinatória 04 60 4º
MTM146 Matemática Aplicada À Eng. De Controle e

Automação
04 60 4º

CAT141 Teoria de Controle I 03 60 5º
MET246 Engenharia de Processos II 04 60 6º
CIC283 Teoria de Controle II 04 60 6º
CAT148 Informática Industrial 03 60 7º
CIC132 Sistemas de Computação p/ Controle e

Automação
04 60 7º

CIC281 Elementos de Robótica 04 60 7º
CAT150 Laboratório de Controle e Automação 02 60 8º
CIC282 Sistemas Embutidos 04 60 8º
CAT143 Interfaceamento de Sistemas 03 45 9º
CAT144 Sistemas Flexíveis 03 45 9º
CAT145 Trabalho Final de Curso I 04 60 9º
CAT146 Trabalho Final de Curso II 04 60 10º
CAT318 Controle Estocástico e Ótimo 03 45 10º
CAT152 Instrumentação 03 60 9º
CIC284 Inteligência Artificial em Controle e Automação 04 60 10º

Disciplinas Eletivas 180

Total Específico 61 1.170

Na tabela 4.7 apresenta-se a distribuição da carga horária por núcleo e compara-se com a
carga mínima exigida pelas Diretrizes Curriculares para os cursos de Engenharia (CNE/CES, 2002).
Deve-se salientar que não estão computadas as horas referentes a atividades complementares,
estágio e monografia.

Tabela 4.7 – Distribuição da carga horária por núcleo

NÚCLEO
Básico Profissionalizante Específico

Total da carga horária do curso/horas aulas 1.575 855 1.170
Percentual em relação ao total carga horária (3.600
horas) oferecida no curso (%) 43,75 23,75 32,50
Total da carga horária mínima exigida nas Diretrizes
Curriculares (3.615 horas) 1.080,50 542,3 1.992,2

4.4. Ementas das disciplinas do curso de Engenharia de Controle e Automação por período
Na tabela 4.8 são apresentadas as ementas das disciplinas obrigatórias por período,

identificando-as pelos códigos das mesmas.

Tabela 4.8 (a) – Disciplinas Obrigatórias do 1º período
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

MTM 122 Números Reais. Funções. Limites. Continuidade. Derivadas e aplicações. A integral.
MTM 131 Geometria Analítica plana. Cálculo vetorial. Geometria Analítica no espaço.
CIC 107 Conceitos básicos de organização de computadores, sistemas operacionais e ambientes de programação. Conceito
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de algoritmo. Conceitos básicos de programação: valores e expressões de tipos primitivos, variáveis, comandos
de atribuição, comandos de controle de fluxo, entrada e saída de padrão, procedimentos e funções, tipos de dados
compostos.

QUI 200 Teoria Atômica. Propriedades periódicas. Ligações químicas. Reações químicas, Soluções, Estequiometria,
Cinética química, Equilíbrio químico, Funções químicas, Gases, líquidos e sólidos.

CAT 115 Sistemas de representação. Método das Projeções mongeanas.
CAT 114 A estrutura acadêmica da Universidade. O currículo do curso. Os recursos humanos. A infra-estrutura material.

As características gerais e específicas do profissional. As atribuições profissionais. A regulamentação da
profissão.

Tabela 4.8 (b) – Disciplinas Obrigatórias do 2º período
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

MTM 123 Aplicações da integral. Integrais impróprias. Sequências e séries infinitas. Superfícies – Quádricas . Funções reais
de várias variáveis

MTM 112 Matrizes. Determinantes. Sistema de Equações Lineares, Espaços vetoriais. Transformações lineares. Operadores.
Auto-valores e auto-vetores. Diagonalização.

CIC 108 Revisão dos conceitos básicos de programação imperativa. Conceitos de programação orientada a objetos:
Classes, objetos, subclasses, herança, associação dinâmica, visibilidade de nomes. Aplicações desses conceitos.
Programação baseada em eventos: entrada e saída gráfica. Arranjos, pesquisa e ordenação. Tópicos adicionais:
programação para internet.

CIC 170 Introdução. Sistemas de equações lineares simultâneas. Raízes de equações algébricas e transcendentes.
Interpolação polinomial. Integração numérica.

FIS 209 Medidas físicas. Mecânica newtoniana. Mecânica relativística.
CAT 116 Material, normas, projeções ortográficas, cotagem, perspectivas e cortes. Computação gráfica.

Tabela 4.8 (c) – Disciplinas Obrigatórias do 3º período
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

MTM 124 Funções vetoriais. Integrais múltiplas. Integrais repetidas. Integrais de linha. Integrais de superfície.
MTM 125 Métodos elementares, equações diferenciais com coeficientes constantes, existência e natureza das soluções,

aplicações, equações diferenciais lineares, soluções em séries de potências, transformadas de Laplace, métodos
elementares.

MTM 151 Introdução. Técnicas de amostragem. Esta tística descritiva. Introdução à probabilidade. Variáveis aleatórias
unidimensionais. Modelos de distribuição de probabilidade. Inferência. Regressão linear simples.

EDU 301 Introdução à Ciência e aos critérios de cientificidade. A pesquisa social e seus problemas teóricos e
metodológicos. Elaboração do projeto de pesquisa.

FIS 211 Campos. Eletrostática. Magnetostática. Eletromagnetismo.
FIS 210 Calor. Sólidos. Termodinâmica. Física Estatística. Teoria cinética. Fluidos.

Tabela 4.8 (d) – Disciplinas Obrigatórias do 4º período
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

MTM 146 Números complexos, funções analíticas, séries de potências. Integração complexa -Teorema do Resíduo. Séries e
transformadas de Fourier. EDP- aplicações

CAT 123 Sistemas de medição. Instrumentos de medição: instrumentos de traço, óticos, pneumáticos, eletro-eletrônicos.
Hierarquia de padrões. Medidas de comprimento, temperatura, pressão, vazão, força, massa, conjugado,
velocidade, aceleração e deformação. Padronização e normas para ensaios metrológicos. Rastreabilidade.
Aferição e calibração. Modelagem matemática. Ensaios interlaboratoriais.

CAT 151 Elementos de circuitos elétricos, Leis de Kirchhoff. Circuitos de corrente contínua e corrente alternada. Teoremas
de Thevenin, de Norton, da superposição, da reciprocidade, da compensação e da máxima transferência de
potência. Transitórios em circuitos elétricos. Princípios de variáveis de estado.

FIS 213 Oscilações e ondas mecânicas e eletromagnéticas. Óptica Física. Óptica geométrica.
FIS 214 Cinemática, estática e dinâmica do ponto e do corpo rígido.
CIC 370 Modelos de programação linear inteira. Métodos de planos de corte. Método de enumeração implícita. Método de

separação e avaliação progressiva (branch and bound). Complexidade de algoritmos. Problemas e algoritmos
clássicos de otimização combinatória. Aplicações.

Tabela 4.8 (e) – Disciplinas Obrigatórias do 5º período
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

FIS 212 Física quântica. Física atômica. Campos elétricos e magnéticos na matéria. Física nuclear.
CAT 141 Teoria geral de sistemas de controle em malha aberta e em malha fechada. Ações básicas de controle. Aplicações

de ações de controle à manufatura e processos. Critérios de estabilidade. Introdução à teoria de projetos e
controladores industriais. Noções de controlabilidade e observabilidade. Reconhecimento dos tipos de atuadores,
sensores e transdutores.

CAT 138 Substância pura. Primeiro princípio da Termodinâmica. Segundo princípio da Termodinâmica. Hidrostática.
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Análise dimensional. Equações básicas para volume de controle. Escoamento incompressível
CAT 124 Geradores e motores de corrente contínua. Alternadores e motores de corrente alternada. Transformadores.
CAT 130 Aplicações da lei de Kirchoff. Teorema de Thevenin, teorema de Norton. Introdução aos semicondutores. Junção

PN. Diodos retificadores, retificador de onda completa. Filtros. Multiplicadores de tensão. Circuitos limitadores
de tensão. Diodos Zener e diodos especiais. Transistores de unijunção. Transistores de efeito de campo.
Tiristores, triacs e diacs.

MIN 106 Descrição de processos, variáveis de controle e automação em mineração.

Tabela 4.8 (f) – Disciplinas Obrigatórias do 6º período
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

CAT 132 Cadeias cinemáticas. Análise cinemática. Mecanismos articulados. Camus. Resistência passiva de contato ao
pivotamento. Escorregamento e rolamento. Órgãos flexíveis. Energia e trabalho. Regulagem de máquinas,
reguladores de velocidade. Volantes. Fator de segurança. Elementos com carga elástica e variável. Eixos e
árvores. Munhões. Mancais de escorregamento e rolamento. Engrenagens. Transmissão por correia. Transmissão
por corrente. Parafuso de união. Uniões soldadas. Rebites e pinos.

CAT 140 Mecanismos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. Condução unidimensional de calor e
aplicações. Análise numérica no estudo da condução. Fundamentos da convecção natural e forçada. Relações
empíricas para o estudo da convecção. Troca de calor por radiação entre superfícies negras.

PRO 254 Panorama sobre a situação ambiental atual. A ecologia, o meio ambiente e a engenharia. Desenvolvimento
econômico e tecnológico e o meio ambiente. Atividades antrópicas e os efeitos no meio ambiente. Mecanismos
de controle e gestão ambiental. Avaliação de impacto ambiental.

CAT 131 Amplificadores Operacionais. Aplicações lineares e não lineares de amplificadores operacionais. Comparadores,
osciladores e moduladores.

CIC 283 Conceitos de sinais contínuos, discretos e amostrados. Teoria de controle. Transformada Z. Sistemas de tempo
real. Processos e sistemas contínuos e discretos. Controladores e reguladores industriais.

MET 246 Descrição de processos, variáveis de controle e automação em siderurgia, metalurgia dos não-ferrosos e
conformação de materiais.

PRO 243 Modos de produção. A questão da ideologia. Burocracia, poder e Estado. Taylorismo-Fordismo. Escola de
relações humanas. Behaviorismo. Sistemismo. Tecnoburocracia. Estruturas organizacionais. Motivação e
comportamento. Influência e liderança. Tecnologia e organização. Planejamento. Teoria Z. Administração
japonesa. Sindicalismo.

Tabela 4.8 (g) – Disciplinas Obrigatórias do 7º período
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

CAT 147 Máquinas de fluxo. Sistemas elevatórios. Sistemas de ventilação. Psicrometria. Condicionamento de ar.
Aplicações.

CIV 107 Estática fundamental. Introdução ao estudo das tensões. Relações entre tensões e deformações. Tração e
compressão. Cisalhamento. Flexão simples. Torção. Solicitação simples. Torção. Solicitação composta.
Flambagem. Critérios de resistência.

CAT 133 Fundamentos da conversão eletromecânica da energia. Princípios de funcionamento, características estáticas e
dinâmicas, especificação e modelagem de máquinas elétricas. Princípios de funcionamento, métodos de comando
e especificação dos conversores estáticos: retificadores, pulsadores e inversores. Princípios gerais,
comportamento estático e dinâmico, e desempenho dos variadores de velocidade e de posição: estruturas,
modelos e redutores.

CIC 132 Visão geral do computador. Sistemas de computação. Aritmética Computacional. Introdução à Lógica digital e
organização em nível de linguagem de montagem. Sistemas Operacionais. Processos. Gerenciamento de
memória. Alocação de recursos e Deadlocks. Gerenciamento de arquivos. Redes de computadores. Redes OSI e
TCP/IP.

PRO 224 Conceitos iniciais: juros, taxas e formas de capitalização. Cálculo de juros: regime simples, composto e contínuo.
Equivalência de capitais: valor atual e taxa de retorno. Série de pagamentos e fatores de juros compostos.
Amortização de empréstimos. Fluxo de caixa. Investimentos: valor atual, taxa de retorno e custo anual.

CIC 131 Aritmética binária. Álgebra booleana. Simplificação de expressões booleanas. Portas lógicas. Famílias lógicas.
Circuitos combinacionais. Circuitos sequenciais. Conversores analógico-digital e digital-analógico.

Tabela 4.8 (h) – Disciplinas Obrigatórias do 8º período
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

CAT 149 Tecnologia de grupo. Tecnologias de produção: células de manufatura, sistemas flexíveis de manufatura, linhas
transfer, sistemas de manipulação e robôs. Relacionamentos produto-processo-tecnologias de produção. Sistemas
integrados de manufatura. Manufatura integrada por computadores: CAD/CAM, CAPP e CAQ. Engenharia
simultânea. Escalonamento da produção. Fundamentos de controle numérico de máquinas ferramentas.

CAT 139 Geração e utilização de vapor. Ciclos padrão a ar. Motores de ignição. Turbinas a gás. Co-geração.
Compressores. Sistemas de refrigeração e ar comprimido. Aplicações.

CAT 152 Sensores e transdutores. Técnicas de medição de grandezas mecânicas, térmicas, elétricas e químicas.
Condicionamento e tratamento de sinais. Blindagem e aterramento dos sistemas de instrumentação. Sistemas de



22

transmissão e aquisição de dados
CAT 142 Atuadores e circuitos hidráulicos e pneumáticos. Servoválvulas e transmissores hidroestáticos. Circuitos.

Controladores pneumáticos: circuito para controle contínuo de processos industriais. Circuitos para
automatizações industriais: controle lógico e sequencial.

CAT 150 Implementação de sistemas de controle automático completos (sensor, atuador, condicionador de sinais e
controlador) de forma a integrar conhecimentos de Eletrônica de potência, controle e instrumentação.
Instrumentação aplicada

CAT 148 Controle seqüencial, controle de sistemas discretos. Controladores lógico-programáveis (CLP). Linguagens de
programação de CLPs. Sistemas SCADA. Sistemas digitais de controle distribuído (SDCD’s). Controle em
batelada. Projeto e uso de remotas. Ferramentas e produtividade. Otimização de processos. Projeto de automação
utilizando CLP’s e sistemas supervisórios.

CIC 282 Introdução a sistemas embutidos. Arquitetura básica de um sistema computacional: CPU, RAM, ROM.
Introdução a dispositivos seriais e paralelos. Processadores, microprocessadores, microcomputadores, Conjunto
de instruções de um microporcessador, linguagem de montagem, programa montador e link-editor. Depuração.
Técnicas de programação em linguagem de montagem, interface com outros dispositivos: Entrada e saída.
Comunicação de dados.

Tabela 4.8 (i) – Disciplinas Obrigatórias do 9º período
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

CAT 145 Estruturação e desenvolvimento de projetos. Estudo de casos típicos de setores diversos. Discussão, seleção e
orientação de trabalhos individuais visando a definição do trabalho final do curso.

CIC 281 Conceitos de robótica. Classificação dos robôs. Arquitetura genérica de robôs. Aplicabilidade de robôs em células
de trabalho. Modelagem de robôs. Técnicas de controle de sensoramento, posicionamento e movimentação de
robôs. Técnicas de programação em robôs.

CAT 143 Elemento primário e final de controle. Fundamentos sobre meios de transmissão elétricos, hidráulicos, óticos e
pneumáticos. Interfaces para comunicação de dados aplicados à manufatura e processos. Interface
homem/máquina. Noções de aterramento e proteção de instrumentos. Estudo de casos práticos de integração de
sistemas de controle e instrumentação.

MET 248 Classificação geral dos materiais usados na Engenharia. Produção e utilização de metais, polímeros e cerâmicos.
Estrutura e propriedade dos metais, polímeros e cerâmicos. Outros materiais utilizados em Engenharia.

CAT 144 CAD/CAE/CAM - CIM/FA. Arquitetura de comandos numéricos. Integração. Modelos e padronizações.
Eletiva I
Eletiva II
Eletiva III

Tabela 4.8 (j) – Disciplinas Obrigatórias do 10º período
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

CAT 146 Elaboração e desenvolvimento de projeto na área de Controle e Automação de Processos.
CAT 318 Modelos de sistemas determinísticos e estocásticos. Processos estocásticos e modelos dinâmicos lineares.

Filtragem ótima. Análise de desempenho e projeto de controladores. Condicionamento numérico. Aplicações da
teoria de controle ótimo.

PRO 215 Organização. Administração da produção. Administração financeira. Administração de materiais. Administração
mercadológica. Administração de recursos humanos. Reengenharia. Gerência de qualidade. Engenharia reversa.
Engenharia da(s) informação(ões). Funções do planejamento e controle de produção. Roteiro de produção. Plano
de produção. Determinação de recursos. Programação. Controle. Aplicações.

CIC 284 Caracterização. Sistemas baseados em conhecimento: Representação do conhecimento (ênfase em lógica
nebulosa), automatização do raciocínio, sistemas especialistas. Aprendizagem automática (ênfase em redes
neurais). Percepção. Planejamento. Aplicações.

DIR 248 Noções gerais de Direito. Direito civil. Direito penal. Direito do trabalho. Elementos de direito tributário. Breves
estudos sobre direito comercial. Legislação sobre águas e minas. Legislação específica aos cursos.
Eletiva IV
Eletiva V
Eletiva VI

Na tabela 4.9 são apresentadas as ementas das disciplinas eletivas, identificando-as pelos
códigos das mesmas.

Tabela 4.9 – Disciplinas Eletivas
CÓDIGO DISCIPLINAS ELETIVAS

CAT 316 Automação da medição. Sensores e atuadores. Aplicações industriais.
CAT 317 Controle adaptativo de sistemas dinâmicos.
CAT 319 A visão integrada da automação industrial. Os diferentes sub-sistemas do CIM: comunicação, gestão

hierarquizada, interfaces e sub-sistema físico. O sub-sistemas físico: caracterização de componentes;
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equipamentos e transporte e manuseio. O Sistema Transporte como elemento de integração. Controle de FMS’s:
o nível de supervisão/monitoração (métodos e ferramentas). A Automatização Integrada dos Sistemas de
manufatura: métodos e ferramentas.

CAT 320 Projeto e instalações elétricas industriais. Subestações. Dimensionamento, seleção e especificação de motores
elétricos. Instalação e proteção de motores elétricos. Instalação de cargas especiais. Comandos elétricos e
sinalização. Instalações de corrente contínua. Projetos de iluminação industrial. Aterramento.

CAT 321 Elementos da Teoria de Sistemas Lineares. Desempenho de Robustez de Sistemas de Controle Multivariável.
Projeto de Controladores para Sistemas Multivariáveis.

CAT 322 Sistemas não Lineares. Propriedades Fundamentais. Técnicas de Linearização. Análise de Sistemas de Controle
não Lineares. Sistemas Perturbados. Projeto de Controladores para Sistemas não Lineares.

CAT 323 Modelamento Matemático de Sistemas Dinâmicos. Identificação Paramétrica. Estudo de Casos.
CAT 324 Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária . Dimensionamento e proteção de circuitos elétricos.

Instalações elétricas
CAT 325 Sistemas de Supervisão e Controle Inteligentes na Automação de Processos.

Tabela 4.9 – Disciplinas Eletivas
CÓDIGO DISCIPLINAS ELETIVAS

CIC 240 Conceitos de engenharia de software. Análise dos requisitos: abordagem estruturada (baseada em fluxo de dados),
abordagem baseada em dados (ER), abordagem orientada a objetos. Projeto de software: fundamentos,
abordagem estruturada (baseada em fluxo de dados), projeto orientado a objetos, persistência de objetos: bancos
de dados relacionais e orientados a objetos. Padrões de Arquitetura. Padrões de Projeto. Reestruturação de
programas.

CIC 242 Processos de desenvolvimento de software. Planejamento e gerenciamento de projeto de software: métricas,
estimativas, riscos, escalonamento. Condições de contingência. Garantia da qualidade de software. Normas de
qualidade de produtos e processos de software. Modelos de melhoria de processo de software. Gerência de
configuração. Validação, verificação e testes de programas e sistemas. Manutenção e implantação de sistemas de
software.

CIC 232 Transmissão de sinais digitais. Caracterização de tipos de redes. Modelos de referência. Camadas de protocolos.
Conceitos básicos de sistemas distribuídos aplicados em redes.

CIC 233 Conceitos de sistemas distribuídos. Algorítmos de exclusão mútua. Algorítmos de votação. Algorítmos para
prevenção de deadlocks. Linguagens para programação distribuída. Plataformas distribuídas atuais.

CIC 272 Introdução aos métodos aproximados ou herísticos. Algorítmos metaheurísticos ou heurísticas inteligentes:
definição, diferenças entre metaheurísticas e heurísticas convencionais. Principais metaheurísticas: Simulated
Annealing, Busca Tabu, Algoritmos Genéticos, Scatter Search, GRASP, VNS, Colônia de Formigas etc.
Aplicações de metaheurísticas a problemas de otimização combinatória.

MET 216 Introdução aos Materiais. Processos de Obtenção. Estrutura de Materiais. Comportamento Mecânico de
Materiais. Tratamentos Térmicos de Materiais. Degradação de Materiais. Conformação Mecânica de Materiais.
Ensaios não Destrutivos. Seleção de Materiais.

MET 405 Seleção de materiais: etapas, planejamento, requisitos funcionais. Projetos assistidos por computador. Economia
x materiais.

MIN 235 Histórico, significado e técnicas de pesquisa operacional. Modelamento em pesquisa operacional. Grafos.
Programação matemática (linear e inteira). Revisão de probabilidade. Teoria das filas. Simulação. Alguns
problemas clássicos de pesquisa operacional no planejamento de lavra de mina e no gerenciamento das operações
mineiras. Visitas técnicas a minerações.

MIN 256 Conceitos gerais: amostragem, homogeneização e quarteamento. Noções de caraterização tecnológica de
minérios. Técnicas de determinação de tamanhos. Quantificação de operações. Cominuição: britagem e moagem.
Verificação experimental dos princípios e proposições apresentados nos tópicos citados acima. Visitas técnicas à
usinas de beneficiamento de minérios.

MIN 257 Peneiramento industrial: classificação, concentração gravítica, separação magnética e separação eletrostática.
Verificação experimental em laboratório dos princípios e proposições apresentados nos tópicos relacionados
acima. Visitas técnicas à minerações.

MIN 258 Flotação, floculação, espessamento, filtragem e secagem, aglomeração. Verificação experimental dos princípios e
proposições.

FIL131 O objetivo da disciplina é o de introduzir o aluno no processo de reflexão crítico sobre os valores morais,
levando-o a possuir uma visão abrangente e mais aprofundada sobre as motivações, circunstâncias, limites,
finalidades, sentidos das ações no que concerne à sua dimensão ética. Faz-se uma abordagem preliminar sobre o
conceito geral e moralidade das ações humanas, seguindo-se uma investigação histórica de momentos relevantes
na reflexão filosófica sobre o tema em apreço”.
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5. INVESTIMENTOS

5.1. Recursos humanos
a) Professores

Os concursos para professores do Curso de Engenharia de Controle e Automação a serem
ainda realizados deverão ser por área do conhecimento, de modo que, se o professor tiver interesse
específico em um campo de pesquisa também deverá ter uma formação sólida e abrangente.

Esse princípio visa a otimizar os recursos humanos, pois o oferecimento de disciplinas uma
vez por ano exige que cada professor assuma um número maior de disciplinas, de preferência em
área de conhecimento que sejam afins.

Para que o Curso de Engenharia de Controle e Automação tenha as ênfases em Controle de
Processos Industriais: Mineração e Metalurgia e em Automação de Processos, é necessário alocar
ainda 3 vagas para professor conforme Tabela 5.1.

Tabela 5.1 - Número de professores que deverão ser contratados para completar o quadro de
docentes do Curso de Engenharia de Controle e Automação pelo DECAT e pelo DECOM.

Área Ano/Semestre de atuação Vagas
Termofluidodinâmica (DECAT) 2004/1 (atualmente com

professor substituto)
01

Sistemas de Controle e
Automação (DECAT)

2004/2 01

Sistemas Robóticos (DECOM) 2004/2 01

b) Técnico-administrativos
Os técnicos atuarão nos laboratórios disponíveis para o Curso de Engenharia de Controle e

Automação. A implantação do Curso de Engenharia de Controle e Automação exigiu uma nova
demanda pelos laboratórios da área de Eletricidade e Eletrônica, sendo por isso necessário que se
contrate dois servidores técnico-administrativos especializados em análise de sistemas e em
eletrônica, conforme cronograma apresentado na Tabela 5.2.

Tabela 5.2 - Número de funcionários que deverão ser contratados para completar o quadro de
técnicos do Curso de Engenharia de Controle e Automação

Formação Ano/Semestre de atuação Vagas
Analista de Sistema 2004/1 01
Técnico em Eletrônica 2004/1 01

5.2. Infra-estrutura – Laboratórios
A UFOP conta com diversos laboratórios, em que são desenvolvidas atividades acadêmicas

de pesquisa e ensino, conforme especificação e detalhamento quanto a área de conhecimento, área
física, equipamentos, capacidade e turno de funcionamento, de acordo com o Catálogo das
Instituições de Ensino Superior-UFOP de 2000.

Este conjunto de laboratórios se insere no programa institucional iniciado em 1997, que visa à
ampliação e qualificação dos laboratórios de ensino de graduação.

Os laboratórios das disciplinas das matérias de formação básica de Matemática, Física,
Ciência da Computação, Química e Expressão Gráfica estão montados, exigindo apenas
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investimentos regulares em materiais de consumo. Os investimentos nesses laboratórios em
manutenção, atualização e modernização são independentes da criação do Curso de Engenharia de
Controle e Automação. Além disso, ao se considerar a natureza desse Curso de Engenharia, é
importante registrar que o Laboratório de Ensino de Física inclui laboratórios modernos de
eletromagnetismo básico e de eletrônica básica.

O Departamento de Engenharia de Controle e Automação e Técnicas Fundamentais dispõe de
laboratórios montados na área de Eletricidade e na área de Termofluidodinâmica e Transferência de
Calor e Massa, que ainda demandam investimentos complementares. No Laboratório de
Eletrotécnica Geral e Aplicada são necessários investimentos complementares para a introdução de
sistemas de acionamento, partida e controle dos motores de corrente contínua e de corrente
alternada e para a aquisição de aparelhos de medida. Na área de Termofluidodinâmica e
Transferência de Calor e Massa, devido a introdução da matéria de formação profissional geral
Acionamentos Fluidomecânicos, serão necessários investimentos complementares nos laboratórios
dessa área.

Em se tratando especificamente do processo de planejamento e desenvolvimento do curso de
Engenharia de Controle e Automação, está prevista a ampliação e implantação, pelo Departamento
de Engenharia de Controle e Automação e Técnicas Fundamentais, dos laboratórios, conforme
apresentados nas Tabela 5.3 a 5.10.

Tabela 5.3 - Laboratório de eletrotécnica geral aplicada e acionamentos elétricos
EQUIPAMENTO QUANTIDADE

NECESSÁRIA EXISTENTE ADQUIRIR
Motor de indução trifásico 10kVA-GE 01 01 00
Alternador trifásico 7,5 kW-GE 01 01 00
Conjunto motor gerador 3,5 kW 0 GE, com painel-
Westinghouse

01 01 00

Conjunto motor gerador, com painel 04 04 00
Conjunto motor gerador 5kW – Molton 01 01 00
Chave compensadora com contatores, 10 kVA – Siemens 01 01 00
Chave estrela – triangulo com contatores, 20 CV - Siemens 01 01 00
Painel de controle com 09 chaves 01 01 00
Variador de voltagem - anel eletromáquinas
53,5 kW

01 01 00

Voltímetros analógicos - escalas variadas 10 10 00
Amperímetros analógicos - escalas variadas 10 10 00
Wattímetros analógicos 03 03 00
Wattímetro digital 02 01 01
Miliamperímetros 04 02 02
Frequenciometros analógicos 02 02 00
Cossifímetros analógicos 02 02 00
Cossifimetro digital 04 01 03
Alicate amperímetro 03 01 02
Multímetros digital, 3 ½ dígitos 20 16 04
Multímetros analógicos, tensão DC: 1000 V, CC/CA 15 12 03
Retroprojetores 02 02 00
Contactores, 220V 04 04 00
Contactores, 110V 06 06 00
relés temporizados 02 02 00
Conjunto motor gerador CC-0,4 kW 01 01 00
Máquina síncrona de 1 HP 01 01 00
Máquina de indução de 1 HP 01 01 00
Varivolt 02 02 00
Painel geral de controle 01 01 00
Megômetro 01 01 00
Conjuntos didáticos para estudo de magnetismo composto por:
conjunto de bobinas de Helmholtz, dinamômetro de torção,
fonte universal CC e CA, gaussímetro com sondas hall axial e
tangencial.

06 06 00
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Conjunto para experiências com motor e gerador composto
por: fonte de alimentação estabilizada, motor de CC, suporte e
acessórios.

01 01 00

Conjunto para ensaios de eletromagnetismo composto por:
suporte, imã em U, placa reticulada e acoplamentos
magnéticos.

01 01 00

Conjunto didático para eletrostática, magnetismo e
eletromagnetismo.

01 01 00

Amplificadores de sinal para medidas de campo elétrico. 02 02 00
Máquina de influência 00 01 00
Analisador de potência, 4 display:LCD 3 ½ dígitos, 750 V, 20
A

01 01 01

Inversor de frequência, 220 V, Faixa: 0 a 66 Hz, 0,5 HP 01 01 01

Tabela 5.4 - Laboratório de Instalações Elétricas e Luminotécnica
EQUIPAMENTO QUANTIDADE

NECESSÁRIA EXISTENTE ADQUIRIR
Amperímetros analógicos 02 02 00
Voltímetros analógicos 02 02 00
Contactores 04 04 00
relés 12 V 12 12 00
Lâmpadas fluorescentes 10 10 00
Lâmpadas fluorescentes compactas 03 03 00
Lâmpadas dicróicas 05 05 00
Lâmpadas de vapor de mercúrio alta pressão 03 03 00
Instalação para visualização de cores 01 01 00
Painel didático para instalações elétricas 01 01 00
Luxímetro, escala 0 a 100.000 lux, resolução 1 lux (0 a
32.000 lux) e 10 lux (0 a 100.000 lux)

04 02 02

Tabela 5.5 - Laboratório de Termofluidinâmica
EQUIPAMENTO QUANTIDADE

NECESSÁRIA EXISTENTE ADQUIRIR
VIDRARIAS
Kitassato de 4000 ml 05 05 00
Kitassato de 2000 ml 01 01 00
Kitassato de 1000 ml 03 03 00
Kitassato de 100 ml 02 02 00
Balão Volumétrico de 10 ml 07 07 00
Balão Volumétrico de 50 ml 01 01 00
Balão Volumétrico de 100 ml 05 05 00
Balão Volumétrico de 200 ml 02 02 00
Balão Volumétrico de 1000 ml 07 07 00
Balão Volumétrico de 4000 ml 01 01 00
Balão Volumétrico de 2000 ml 02 02 00
Becker de 100 ml 01 01 00
Becker de 250 ml 07 07 00
Becker de 400 ml 01 01 00
Becker de 500 ml 06 06 00
Becker de 100 ml 02 02 00
Proveta de 5 ml 02 02 00
Proveta de 50 ml 02 02 00
Proveta de 100 ml 01 01 00
Proveta de 200 ml 03 03 00
Proveta de 250 ml 06 06 00
Proveta de 400 ml 02 02 00
Proveta de 500 ml 04 04 00
Funil Pequeno de Vidro 03 03 00
Funil Médio de Vidro 02 02 00
Funil Grande de Vidro 01 01 00
Funil de Plástico 04 04 00
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INSTRUMENTOS
Cronômetro Digital 05 02 03
Psicrômetro – Faixa de 10 a 50 ºC
- Divisão: 0,2 ºC 02 02 00
Psicrômetro – Faixa de 10 a 50 ºC
– Divisão: 0,5 ºC 01 01 00
Higrômetro de Cabelo, Escala: 0 - 100%, Temperatura de
Operação: –35 a +65 ºC.
Marca: Fischer, Nº Patrimônio: ?

01 01 00

Barômetro Aneróide, 600-800 mmHg/ 900-1070 Hpa. Marca:
Fischer, Nº Patrimônio: ?

01 01 00

Barômetro Aneróide de Precisão: 600-800 mmHg/ 900-1060
Hpa (+ 0,5 Mmhg/0,7ha), Marca Fischer, Nº Patrimônio:

01 01 00

Barômetro Aneróide, 50 - 80 cmHg,
Marca Bregnet, Nº Patrimônio: 09713

01 01 00

Balança Eletrônica de Precisão. Modelo: Pr 5000 ,
Legibilidade 0,1 g, Tara: 0 – 5000 g, Diâmetro Prato 140 mm,
Marca: Núcleo, Nº Patrimônio: 60269

02 01 01

Balança Eletrônica de Precisão. Leitura 1g, Tara: 10 – 600 g,
Série Nº W961143, Modelo KERN 440 -53, Nº Patrimônio: ?

01 01 00

Balança de Braço: 0 - 200 gramas.
Nº Patrimônio: 13718

01 01 00

Balança de Braço: 0 - 2500 gramas.
Nº Patrimônio: 44339

01 01 00

Balança de Precisão com Pratos: 0 – 100 g.
Nº Patrimônio

01 01 00

Balança para medição da densidade de líquidos na faixa de 0,6
a 2,01 g/cm3, precisão de  0,0003 g/cm3, temperatura de
referência de 20 0C, contendo corpo de imersão de vidro
maciço de 10 cm3 com 10 mm de diâmetro e 75 mm de altura
e peso de 30 g, copo de vidro com 40 mm de diâmetro e
volume de cerca de 130 ml e um termômetro. Marca: Kern &
Sohn
Nº Patrimônio: 37438, 37436, 37437

03 03 00

Balança (Densímetro)
Nº Patrimônio: 13713

01 01 00

Dinamômetro, Capacidade 20 Kg,
Divisão 500 g, Nº Patrimônio: 55934

02 01 01

Densímetro. Patrimônio: 34626 09 09 00
Densímetro. Patrimônio: 21744 09 09 00
Densímetro. Patrimônio: 21742 05 05 00
Variador de Tensão, 1,5 KVA, Entrada 220V, Saída 0-240V,
Modelo: ATV – 215-M,
Marca: STP,
Nº Patrimônio: 53744, 60661,53741

03 03 00

Termômetro Digital de 3 ½ Digítos, Display Cristal Líquido
(LCD), Tamanho Compacto, de Uso Portátil. Escalas de
Temperatura – 50 ºC a 1300 ºC (-50ºF a 2000ºF). Resolução
0,1 ºC ou 0,1ºF ou 1ºF. Sensor Tipo K, Sondas de Prova: a)
42/54 de Imersão; b) 42/54 com Ponta Aguda, c) 42/55 com
Ponta Reta, d) 42/56 com Angular, e) 42/58 para Cilindros.
Modelo SALVTERM 1200 K

03 03 00

Termômetro Digital com 4 ½ Dígitos, Display Cristal Líquido
(LCD), Tamanho Compacto, de Uso Portátil. Escala: -30ºC a
1050 ºC, Resolução 0,1 ºC, Sensor Tipo K (NiCr-NiAl).
Sondas: Ponta Aguda, Ponta Reta para Superfície, Ponta para
Cilindros.
Modelo –SALVTERM 700K

02 02 00

Termômetro Digital com 4 ½ Dígitos, Display Cristal
Líquido (LCD), Tamanho Compacto, de Uso Portátil. Escala:
- 40ºC a 700 ºC, resolução 0,1 ºC, na Faixa de –40 ºC a 199,9
ºC, resolução 1 ºC na Faixa de 200 ºC a 700 ºC, Sensor Tipo J,
Sondas: Para Imersão e para Superfície.

02 02 00

Simulador/Indicador portátil UniCal Tc multifuncional
(medição e simulação com termopares). Faixa: -5 a 50ºC.
Compensação automática interna. Marca: EUTRON

02 02 00
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Cilindro simples ação ISO 01 - ESN 8 01 01 00
Multímetro Digital 4 ½ Dígitos, Display LCD, Precisão
0,05%, Modelo MIC-7000FT
Nº Patrimônio: 53668, 53667

08 02 06

Multímetro Digital 3 ½ Dígitos, Display LCD, Precisão
0,05%, Modelo MIC-2200A

Nº Patrimônio: 53672

01 01 00

Termômetro Bimetálico. Escala –30-50 ºC, Marca: Fischer,
Nº Patrimônio: ?

03 03 00

Par de Termômetro Bimetálico (30 a 50 ºC) e Higrômetro de
Cabelo. Marca Fischer.
Nº Patrimônio: ?

01 01 00

Termômetro de Mercúrio: Escala 10-30ºC, resolução 0,1 0C 03 03 00
Termômetro de Mercúrio: Escala 0-20ºC,
Resolução 0,1 0C

04 01 03

Termômetro de Mercúrio: Escala -8 a 32ºC,
Resolução 0,1 0C

04 02 03

Termômetro de Mercúrio: Escala 75 a 105ºC,
Resolução 0,1 0C

04 01 03

Termômetro de Mercúrio: Escala 50 a 80ºC,
Resolução 0,1 0C

04 01 03

Termômetro de Mercúrio: Escala 25 a 55ºC,
Resolução 0,1 0C

04 01 03

Termômetro de Mercúrio: Escala -30 a 130ºC,
Resolução 1 0C

04 01 03

Termômetro de Mercúrio: Escala -38 a 0ºC
Resolução 0,1 0C

04 02 02

Termômetro de Mercúrio: Escala 100 a 150ºC
Resolução 0,1 0C

04 02 02

Termômetro de Mercúrio: Escala 150 a 200ºC
Resolução 0,1 0C

04 02 02

Termômetro de Mercúrio: Escala 50 a 100ºC
Resolução 0,1 0C

04 01 03

Termômetro de Mercúrio: Escala 100 a 200ºC
Resolução 1 0C

04 01 03

Termômetro de Mercúrio: Escala 200 a 250ºC
Resolução 1 0C

01 01 00

Termômetro de Álcool: Escala -30 a -60ºC
Resolução 0,1 0C

02 02 00

Termômetro de Mercúrio de Precisão.
Escala: 0 a 50 ºC
Modelo: Beckman.

03 01 02

Termômetro de Mercúrio de Precisão.
Escala: -40 a 4 ºC, resolução: 0,1ºC
Modelo INCOTERM. Patrimônio 54013

01 01 -

Termômetro de Mercúrio de Precisão.
Escala: 50-100ºC, resolução: 0,1ºC
Modelo INCOTERM. Patrimônio 54013

03 01 02

Termômetro de Mercúrio de Precisão.
Escala: 100-150ºC, resolução: 0,1ºC
Modelo INCOTERM. Patrimônio 54013

03 01 02

Termômetro de Mercúrio de Precisão.
Escala: 150-200ºC, resolução: 0,1ºC
Modelo INCOTERM. Patrimônio 54013

03 01 02

Termômetro de Mercúrio de Precisão.
Escala: 200-250ºC, resolução: 0,1ºC
Modelo INCOTERM. Patrimônio 54013

03 01 02

Termômetro de Mercúrio de Precisão.
Escala: 250-300ºC, resolução: 0,1ºC
Modelo INCOTERM. Patrimônio 54013

01 01 00

Termômetro de Mercúrio de Precisão.
Escala: 300-360ºC, resolução: 0,1ºC
Modelo INCOTERM. Patrimônio 54013

01 01 00

Termômetro de Contato–Ultra Termostato com banho e motor
elétrico 220 V, 0,45 A, 60 W, 50 Hz para recirculação com 01
termômetro em Escala: 20-100ºC; 01 termômetro em Escala:

01 01 00
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20-200ºC e 01 termômetro em Escala: 100-200ºC.
Tipo 606 (MTA KUTESZ)
Patrimônio 48213
Termômetro de Contato com banho e motor elétrico 220 V,
0,45 A, 60 W, 50 Hz para recirculação com 02 termômetros
em Escala: 20-100ºC e 01 termômetro em Escala: 100-200ºC.
Modelo: Ministat.
Tipo 607 (MTA KUTESZ).
Patrimônio: 40196

02 01 01

Manômetro em U, 0 – 400 kg/cm.
Patrimônio Nº 23484

01 01 00

Manômetro em U, 0 – 120 kg/cm.
Patrimônio Nº 53893

01 01 00

Manômetro em U, -600 a 600 kg/cm.
Patrimônio Nº 53885

01 01 00

Manômetro em U, 0 - 1200 mm.
Patrimônio Nº 53882, Nº 53889

02 02 00

Manômetro em U, -600 a 600 mm.
Patrimônio Nº 60314

01 01 00

Manômetro em U, -600 a 600 mm.
Patrimônio Nº 60315

01 01 00

Manômetro em U, 0 - 400 kg/cm.
Patrimônio Nº 53887

01 01 00

Viscosímetro Portátel RION. Modelo VT - 01 e Modelo VT –
02.
Acessórios: Rotores, Copps, Tripés e Bateria Externa modelo
VA-3B.
Modelo VT-01
Rotor Nº 3: 50 – 330 cp
Rotor Nº 4: 2 - 33 cp
Rotor Nº 5: 15 – 150 cp
Modelo VT-02
Rotor Nº 1: 3 – 150 cp
Rotor Nº 2: 100 - 400 cp
Rotor Nº 3: 0,3 – 13 cp.

02 02 00

Viscosímetro de Saybolt
É constituído de dois orifícios universal e 2 furol , 4
recipientes de vidro de 60 ml e um termômetro

01 01 00

Viscosímetro Hoppler
Acessórios, 4 esferas metálicas e 2 de vidros, tripés, uma
escova para limpeza.
Faixa de viscosidade em centipoise
Bola 1- 0,2 - 2,5
Bola 2 -2,0 – 20
Bola 3 - 15 – 200
Bola 4 -100 – 1200
Bola 5 - 800 - 10 000
Bola 6 - 6 000 - 75 000
Nº Patrimônio: 30198

02 02 00

BANCADAS
Montagem para medição de condutividade térmica de
condutores constituída de: 1 gerador de vapor de 5 litros, 1
cuba de vazão constante, 1 chave seletora, 1 multímetro
digital, termopares tipo T, isolante cortiça.

03 01 02

Montagem para medição de condutividade térmica de
isolantes constituída de: 1 variador de tensão, 1 resistência
bastão, 1 chave seletora, 1 multímetro digital, termopares tipo
T.

03 01 02

Montagem para determinação do perfil de temperatura em
barras cilíndricas (aletas) constituída de: 1 resistência, 1 chave
seletora, 1 multímetro digital, termopares tipo T.

03 01 02

Montagem para determinação do coeficiente convectivo
constituída de: 1 estufa, 3 termômetros de mercúrio com
escalas variadas, 1 cronômetro.

02 01 01

Montagem para determinação do coeficiente convectivo
através do processo de analogia entre calor e massa constituída

01 01 00
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de um pequeno túnel de vento composto por: 1 um duto de
seção retangular (12 cm x 15 cm) e 1,5 m de comprimento em
madeira e 1 ventoinha com seção de saída (12 cm x 15 cm) e
motor elétrico de 1720 RPM, 110/220 V de ¼ CV.
Bancanda de Manometria, montagem para calculo das
pressões efetivas e absoluta, utilizando manômetro de
Bourdon, piezômetro, manômetro em U com água, manômetro
em U com mercúrio, barômetro de Torricelli e Aneróide.

01 01 00

Bancada de perda de carga, com uma bomba d`água de ½ CV,
com registros e acessórios de 1\2 e 3\4 polegadas,
manômetros de Bourdon, medidor de Venturi. Cálculo de
perda de carga localizada e cálculo de perda de carga
distribuida, levantamento das curvas características da bomba
e curva característica do sistema.

01 01 00

Sistema de Refrigeração utilizando refrigerante R-134a e que
apresenta uma
Unidade condensadora Bitzer II (com compressor alternativo
aberto e motor de ½ CV), evaporador tipo capelinha, câmara
frigorífica de 1m3. Possui um quadro de comando com degelo
automático.

01 01 00

Tabela 5.6 -Laboratório de Computação Gráfica
EQUIPAMENTO QUANTIDADE

NECESSÁRIA EXISTENTE ADQUIRIR
Computador K6 II 350 20 10 10
Computador K6 II 500 01 01 00
Computador duron 990 01 01 00
Impressora EPSON (LQ) 570 02 01 01
Plotter HP (GL/2) Design Jet 600 01 01 00
Televisor panasonic 17’’ 01 01 00

Tabela 5.7 -Laboratório de Metrologia e Instrumentação
EQUIPAMENTO QUANTIDADE

NECESSÁRIA EXISTENTE ADQUIRIR
Micrômetro analógico 06 00 06
Micrômetro digital 03 00 03
Paquímetro 05 01 04
Paquímetro digital 03 00 03
Trena comum 03 00 03
Trena eletrônica digital portátil com 3 ½ dígitos 03 00 03
Dinamômetro 08 00 08
Relógio comparador Relógio comparador 03 00 03
Resistência Shunt de corrente 10 00 10
Pilhas padrão 03 00 03
Multímetro analógico 08 08 08
Multímetro digital 08 00 08
Amplificador diferencial 03 00 03
Calibrador multifunção 02 00 02
Amperímetro 08 00 08
Voltímetro 08 00 08
Década de resistências com 5 décadas. Faixa mínima 1,0
Ohms e Faixa máxima 111.110 Ohms.

06 00 06

Sistema de aquisição de dados com acessórios (transdutor de
temperatura do ar, transdutor de temperatura radiante,
transdutor de umidade relativa, transdutor de velocidade do ar,
cabo de interface, placa de aquisição e softwares)

01 00 01

Bulbo de resistência de platina 100 e 25 Ohms 08 00 08
Termômetro padrão-jogo de termômetro padrão 02 00 02
Termômetro de globo 02 00 02
Controlador de Temperatura 02 00 02
Calibrador de pressão 03 00 03
Manômetro digital 03 00 03
Transdutor de pressão 10 00 10
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Célula de carga 03 00 03
Bomba para calibração 10 00 10
Placa de oríficio 02 00 02
Tubo de Venturi 02 00 02
Medidor de vazão de gás 02 00 02
Kit para calibração de alta precisão para testes de
transmissores, pressostatos, manômetros e vacuômetros.

01 00 01

Decibelímetro portátil, escala +30 a +130 dB(A), resolução
0,1 dB(A)

01 00 01

Dosímetro de ruído 01 00 01

Tabela 5.8 - Laboratório de Acionamentos Fluido-Mecânicos
EQUIPAMENTO QUANTIDADE

NECESSÁRIA EXISTENTE ADQUIRIR
Módulo Didático de Treinamento de
Pneumática/Eletropneumática

01 00 01

Módulo Didático de Treinamento de Hidráulica /
Eletrohidráulica

01 00 01

Módulos de Hidráulica Proporcional 01 00 01
Módulo didático para automação com CLP (KIT Controlador
Lógico Programável com Webgate)

01 00 01

Microcomputador Pentium 01 00 01

Tabela 5.9 - Laboratório de eletrônica analógica e digital
EQUIPAMENTO QUANTIDADE

NECESSÁRIA EXISTENTE ADQUIRIR
Multímetro digital 3 ½ dígitos 15 15 00
Multímetros analógicos, tensão DC: 1000 V, CC/CA 05 05 00
Osciloscópio analógico, 20 MHz, 2 canais 01 01 00
Osciloscópio digital portátil, 60 MHz, 2 canais 01 01 00
Frequecímetro digital portátil 01 01 00
Kit didático para montagem de 500 experiências em eletrônica
analógica e digital

22 22 00

Tabela 5.10 Laboratório de Controle e Automação
EQUIPAMENTO QUANTIDADE

NECESSÁRIA EXISTENTE ADQUIRIR
Micromputator 02 00 02
Software “Elipse” (licença) 02 00 02
Software “Mathlab” 02 00 02
Software de simulação de sistemas elétricos (licença) 02 00 02
Kit completo para automação com sensores inteligentes 01 00 01

Estima-se um investimento em torno de R$ 548.300,00 que deverá atender a ampliação e
implantação dos Laboratórios acima citados.

Para suprir as áreas do Curso de Engenharia de Controle e Automação vinculadas ao campo
da informática e da computação, o Departamento de Computação dispõe dos Laboratórios de
Computação Científica, que são essenciais para a formação científica dos alunos de Ciências da
Computação e das Engenharias. Dispõe ainda dos Laboratórios de Arquitetura, Robótica e Sistemas
Integrados e de Inteligência Artificial e Otimização, que são essenciais para a formação profissional
dos alunos de Engenharia de Controle e Automação (Tabelas 5.11 e 5.11). Também para estes
laboratórios está prevista ampliação.
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Tabela 5.11 - Laboratório de Arquitetura, Robótica e Sistemas Integrados (DECOM)
EQUIPAMENTO QUANTIDADE

NECESSÁRIA EXISTENTE ADQUIRIR
Osciloscópios
Marca: MINIPA
Modelo: 12215

08 08 00

Gerador de função
Marca: MINIPA
Modelo: MFG-4200

08 08 00

Fonte DC
Marca: DAWER
Modelo: FCC-3005D

08 07 01

Módulo digital
Marca: DATAPOOL
Modelo: 8410

08 08 00

Programador e Testador
Marca: MINIPA
Modelo: MPT-100

01 01 00

EPROM Eraser
Marca: MINIP
Modelo: ME-121

01 01 00

Emulador ROM/RAM
Marca: LEAP
Modelo: WICE-2M

09 09 00

Micro computadores
Configuração: AMD/DURON 1GHz, 240 RAM

04 04 00

KIT Controlador Lógico Programável com Webgate
Marca: ALTUS
Modelo: PICCOLO 104

02 01 01

Multímetro digital 3 ½ dig, 1000 VDC, 700 VAC, 10 A,
medição frequência, capacitância, temperatura.
Mod.: MD5880, ICEL

10 00 10

Matriz de contato – 3260 furos, 4 boines
Mod.: M58-500, ICEL

10 00 10

Kit FPGA 08 00 08
Software PSPICE (licença) 05 00 05
Software MATLAB (licença) 05 00 05

Tabela 5.12 Laboratório de Inteligência Artificial e Otimização (DECOM)
EQUIPAMENTO QUANTIDADE

NECESSÁRIA EXISTENTE ADQUIRIR
Computador PC AMD ATLON 800 MHz, 128 RAM 20 16 04
Computador IBM 300GL 01 01 -
Computador Pentium II 300 01 01 -
Software C++ builder (licença) 20 00 20
Softwares otimização - Lingo (licença) 20 00 20

Para as áreas de Engenharia de Processos, Ciência dos Materiais, Metalurgia
Termomecânica e Comportamento Mecânico, os Departamentos de Engenharia Metalúrgica e
Materiais e de Engenharia de Minas dispõem de laboratórios de ensino e de pesquisa modernos
implantados, que não demandam investimentos adicionais para que as disciplinas do Curso de
Engenharia de Controle e Automação sejam lecionadas.

5.3. Bibliografia

São necessários ainda investimentos estimados em R$ 3.000,00, para a compra de mais
livros para as disciplinas específicas. No período de 2000 (início do curso) até o início de 2003 já
foram adquiridos em torno 30 volumes, de novos títulos, que abrangem áreas específicas do curso.
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6. CONCLUSÃO

O Curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação da UFOP teve o seu
primeiro Vestibular em 2000, sendo oferecidas 30 vagas a cada vestibular. Na Tabela 5.13
apresenta-se o número de candidatos em cada vestibular bem como o número de candidatos por
vaga nos mesmos.

Tabela 5.13 – Histórico do vestibular em Engenharia de Controle e Automação EM/UFOP.

Ano Número de Candidatos Candidatos por vaga
2000 1.104 36,80
2001 553 18,43
2002 645 21,50
2003 526 17,53

Durante esse período a matriz curricular teve algumas alterações no sentido de aproximar
ementas de disciplinas criadas exclusivamente para o curso e ementas de disciplinas já existentes na
matriz curricular dos outros cursos de Engenharia e na matriz curricular do curso de Ciência da
Computação da UFOP. Estas alterações foram feitas com o objetivo de adequar a matriz curricular
do curso como o perfil do engenheiro de controle e automação pretendido.

O quadro de professores está sendo composto em função das disciplinas a serem oferecidas
pelo Departamento de Engenharia de Controle Automação e Técnicas Fundamentais e pelos outros
Departamentos que oferecem uma contribuição expressiva ao curso, como o Departamento de
Ciência da Computação.
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ANEXO I

Resolução CEPE Nº 1.611
Aprova o projeto de criação do
“Curso de Engenharia de Controle e
Automação”.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal
de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o parecer favorável da Comissão Especial deste Conselho,

R E S O L V E :

Aprovar o projeto de criação do “Curso de Engenharia de Controle e
Automação”, a ser oferecido pelo Departamento de Técnicas Fundamentais da Escola de Minas
da UFOP.

Ouro Preto, em 08 de novembro de 1999.

Prof. Dirceu do Nascimento
Presidente

PÁG. Nº 01/01
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ANEXO II

Resolução CEPE Nº 2.088
Referenda a Provisão

CEPE nº 013/2002, que aprovou o sistema
de pré-requisito para os Cursos de
Engenharia de Produção e de Engenharia
de Controle e Automação.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Art. 1º Referendar a Provisão CEPE nº 013/2002, de 22 de março, que aprovou,
ad referendum deste Conselho, o seguinte sistema de pré-requisito para os Cursos de
Engenharia de Produção e de Engenharia de Controle e Automação:

§ 1º - O aluno reprovado ou em débito em disciplinas obrigatórias será
matriculado automaticamente nas referidas disciplinas, levando-se em conta o período de
oferecimento. Somente após essa matrícula, será preenchida a carga horária semestral pelas
disciplinas do período ideal, respeitando-se o limite de créditos.

§ 2º - O discente, para cursar qualquer disciplina eletiva do Curso, deverá
ter integralizado, no mínimo, cento e vinte créditos em disciplinas obrigatórias.

§ 3º - O aluno poderá matricular-se apenas em disciplinas localizadas, no
máximo, dois períodos à frente do período de permanência no Curso.

§ 4º - No Curso de Engenharia de Controle e Automação, “Trabalho
Final de Curso II” (CAT 146) passa a ter como pré-requisito “Trabalho Final de Curso I” (CAT
145).

§ 5º - No Curso de Engenharia de Produção, “Projeto em Engenharia de
Produção II” (PRO 104) passa a ter como pré-requisito “Projeto em Engenharia de Produção I”
(PRO 103).

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2002.

Ouro Preto, em 03 de abril de 2002.

Prof. Dirceu do Nascimento
Presidente

PÁG. Nº 01 / 01
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ANEXO III

CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
DISCIPLINAS POR PERÍODO

Períod
o

Disciplina Código Carga
Horária

Crédito
s

Total
(Acumulado)

1o

Cálculo Diferencial e Integral I MTM 122 90 6
Geometria Analítica e Cálculo Vetorial MTM 131 60 4
Programação de Computadores I COM 60 3
Química Geral QUI

108
90 5

Expressão Gráfica I TEF
112

60 3

Int. à Eng. de Controle e Automação I TEF 15 1

TOTAL
375 22 375 h

2o

Cálculo Diferencial e Integral II MTM 123 60 4
Introdução à Álgebra Linear MTM 112 60 4
Programação de Computadores II COM 60 3
Cálculo Numérico COM

400
60 3

Mecânica Clássica FIS
209

60 3

Expressão Gráfica II TEF
113

60 3

Int. à Eng. de Controle e Automação II TEF 15 1

TOTAL
375 21 750 h

3o

Cálculo Diferencial e Integral III MTM 124 60 4
Métodos Matemáticos da Engenharia
I

MTM 143 60 4

Metrologia TEF 45 3
Eletromagnetismo FIS

211
60 3

Física Térmica FIS
210

60 3

Circuitos Digitais COM 90 5

TOTAL
375 22 1125 h

4o

Métodos Matemáticos da Engenharia
II

MTM 144 60 4

Estatística e Probabilidade MTM 151 60 4
Oscilações e Ondas FIS

213
60 3

Mecânica Racional FIS
214

60 3

Mecânica dos Fluidos TEF
301

60 3

Informática Industrial COM 60 3

TOTAL
360 20 1485h

Estrutura da Matéria FIS
212

60 3
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5o
Termodinâmica Aplicada TEF

134
60 3

Metodologia da Pesquisa Científica TEF 45 3
Eletrotécnica Geral TEF

124
75 4

Circuitos e Dispositivos Eletrônicos I TEF 60 3
Engenharia de Processos I MIN 60 4

TOTAL
360 20 1845h

6o

Elementos de Máquinas TEF 75 4
Transferência de Calor e de Massa TEF

135
75 4

Circuitos e Dispositivos Eletrônicos II TEF 60 3
Otimização COM 45 3
Engenharia de Processos II MET 60 4
Economia da Engenharia PRO 60 3

TOTAL
375 21 2220 h

Períod
o

Disciplina Código Carga
Horária

Crédito
s

TOTAL
(ACUMULADO)

7o

Máquinas Térmicas TEF 90 5
Laboratório de Termofluidodinâmica TEF 60 2
Teoria de Controle I TEF 60 3
Resistência dos Materiais e
Estruturas

CIV
107

60 3

Princípios de Ciência dos Materiais MET 60 4
Organização e Administração
Industrial I

PRO
243

30 2

TOTAL
360 19 2580 h

8o

Acionamentos Fluidomecânicos TEF 60 3
Teoria de Controle II COM 60 4
Laboratório de Máquinas Térmicas TEF 30 1
Acionamentos Elétricos TEF 45 3
Fundamentos de Ciências do
Ambiente

PRO
254

45 3

Comportamento Mecânico de
Materiais

MET
237

60 3

Sist. Computacionais para Aut. e
Controle

COM 60 4

TOTAL
360 21 2940 h

9o

Trabalho de Fim de Curso I TEF 60 4
Interfaceamento de Sistemas TEF 45 3
Princípios de Metalurgia
Termomecânica

MET 90 5

Sistemas Flexíveis TEF 45 3
Programação Concorrente COM 60 4
Planejamento e Controle da Produção
A

PRO 60 3

TOTAL
360 22 3300 h

10o

Trabalho de Fim de Curso II TEF 60 4
Elementos de Robótica COM 60 4
Introdução ao Direito e Legislação PRO

248
45 3



39

Disciplinas Eletivas 180

TOTAL
345 11 3645 h

ANEXO IV

Resolução CEPE Nº 1.967
Aprova alterações curriculares para o
Curso de Engenharia de Controle e
Automação.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a proposta encaminhada pelo Colegiado do Curso de Engenharia
de Controle e Automação, através do Ofício CECAU Nº 02/2001, de 04 de abril de 2001,

R E S O L V E :

Art. 1º Aprovar as seguintes alterações curriculares:

a) Substituição da disciplina “Métodos Matemáticos da Engenharia I”
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(MTM 143), com carga horária semestral de sessenta horas/aula (4 + 0), com o seguinte teor de
ementa: “Teoria das funções analíticas. Espaços vetoriais lineares complexos. Tensores.”
pela disciplina “Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias” (MT 125), com carga horária
semestral de sessenta horas/aula (4 + 0), com o seguinte teor de ementa: “Equações diferenciais
ordinárias de 1ª ordem, de 2ª ordem, resolução de equações, séries de potência, transformada de
Laplace.”.

b) Substituição da disciplina “Métodos Matemáticos da Engenharia II”
(MTM 144), com carga horária semestral de sessenta horas/aula (4 + 0), com o seguinte teor de
ementa: “Teoria das funções analíticas. Espaço das funções. Polinômios ortogonais. Análise
de Fourier. Problemas de valor inicial. Problemas de valor de fronteira. Problemas de valor
inicial e de fronteiras.” pela disciplina “Matemática Aplicada à Engenharia de Controle e
Automação” (MTM 146), com carga horária semestral de sessenta horas/aula (4 + 0), com o
seguinte teor de ementa: “Números complexos, funções analíticas, séries de potências.
Integração complexa – Teorema do Resíduo. Séries e transformadas de Fourier. EDP –
aplicações.”.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 2º semestre letivo do ano
de 2001.

Ouro Preto, em 18 de maio de 2001.

Prof. Marco Antônio Tourinho Furtado
Presidente em exercício

PÁG. Nº 01/01
Resolução CEPE Nº 2.087

Referenda a Provisão CEPE nº 012/2002,
que aprovou a alteração curricular do
Curso de Engenharia de Controle e
Automação.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Art. 1º Referendar a Provisão CEPE nº 012/2002, de 22 de março deste ano, que
aprovou, ad referendum deste Conselho, as seguintes alterações curriculares para o Curso de
Engenharia de Controle e Automação:

§ 1º - Excluir as seguintes disciplinas da área térmica:

a) “Mecânica dos Fluidos” (CAT 118);



41

b) “Termodinâmica Aplicada” (CAT 134);

c) “Transferência de Calor e Massa” (CAT 135);

d) “Máquinas Térmicas” (CAT 139);

e) “Laboratório de Termofluidodinâmica” (CAT 138);

f) “Laboratório de Máquinas Térmicas” (CAT 140).

§ 2º - Criar as seguintes disciplinas obrigatórias da área térmica:

a) “Termofluidodinâmica” (CAT 138), a ser oferecida no 5º
período, com carga horária semestral de 60 horas/aula (2+2), três créditos e com a seguinte
ementa: “Substância pura. Primeiro princípio da Termodinâmica. Segundo princípio da
Termodinâmica. Hidrostática. Análise dimensional. Equações básicas para volume de
controle. Escoamento incompressível.”

b) “Transferência de Calor” (CAT 140), a ser oferecida no 6º
período, com carga horária semestral de 45 horas/aula (1+2), dois créditos e com a seguinte
ementa: “Mecanismos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. Condução
unidimensional de calor e aplicações. Análise numérica no estudo da condução. Fundamentos
da convecção natural e forçada. Relações empíricas para o estudo da convecção. Troca de
calor por radiação entre superfícies negras.”

PÁG. Nº 01 / 03

c) “Sistemas Fluidomecânicos” (CAT 147), a ser oferecida no 7º período, com carga horária
semestral de 45 horas/aula (1+2), dois créditos e com a seguinte ementa: “Máquinas de fluxo.
Sistemas elevatórios. Sistemas de ventilação. Psicrometria. Condicionamento de ar.
Aplicações.”

d) “Máquinas Térmicas” (CAT 139), a ser oferecida no 8º período,
com carga horária semestral de 45 horas/aula (1+2), dois créditos e com a seguinte ementa:
“Geração e utilização de vapor. Ciclos padrão a ar. Motores de ignição. Turbinas a gás. Co-
geração. Compressores. Sistemas de refrigeração e ar comprimido. Aplicações.”

§ 3º - Criar as seguintes disciplinas obrigatórias na área de controle e
automação:

a) “Informática Industrial” (CAT 148), a ser oferecida no 7º
período, com carga horária semestral de 60 horas/aula (2+2), três créditos e com a seguinte
ementa: “Controle seqüencial, controle de sistemas discretos. Controladores lógico-
programáveis (CLP). Linguagens de programação de CLPs. Sistemas SCADA. Sistemas
digitais de controle distribuído (SDCD’s). Controle em batelada. Projeto e uso de remotas.
Ferramentas e produtividade. Otimização de processos. Projeto de automação utilizando
CLP’s e sistemas supervisórios.”
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b) “Sistemas Integrados de Manufatura” (CAT 149), a ser
oferecida no 7º período, com carga horária semestral de 45 horas/aula (3+0), três créditos e com
a seguinte ementa: “Tecnologia de grupo. Tecnologias de produção: células de manufatura,
sistemas flexíveis de manufatura, linhas transfer, sistemas de manipulação e robôs.
Relacionamentos produto-processo-tecnologias de produção. Sistemas integrados de
manufatura. Manufatura integrada por computadores: CAD/CAM, CAPP e CAQ. Engenharia
simultânea. Escalonamento da produção. Fundamentos de controle numérico de máquinas
ferramentas.”

c) “Laboratório de Controle e Automação” (CAT 150), a ser
oferecida no 8º período, com carga horária semestral de 60 horas/aula (0+4), dois créditos e com
a seguinte ementa: “Implementação de sistemas de controle automático completo (sensor,
atuador, condicionador de sinais e controlador), de forma a integrar conhecimentos de
Eletrônica de potência, controle e instrumentação. Instrumentação aplicada.”

§ 4º - Excluir as seguintes disciplinas:
a) “Informática Industrial” (COM 629);
b) “Otimização” (COM 428);
c) “Sistemas Computacionais para Automação e Controle” (COM

631);
d) “Programação Concorrente” (COM 823).

Art. 2º Criar as seguintes disciplinas:
a) “Otimização Combinatória” (COM 370), a ser oferecida no 4º período, com

carga horária semestral de 60 horas/aula (4+0), quatro créditos e com a seguinte ementa:
“Modelos de programação linear inteira. Métodos de planos de corte. Método de
enumeração
PÁG. Nº 02 / 03
Implícita. Método de separação e avaliação progressiva (branch and bound). Complexidade
de algoritmos. Problemas e algoritmos clássicos de otimização combinatória. Aplicações.”

b) “Sistemas de Computação para Controle e Automação” (COM 132), a
ser oferecida no 7º período, com carga horária semestral de 60 horas/aula (4+0), quatro créditos
e com a seguinte ementa: “Visão geral do computador. Sistemas de computação. Aritmética
Computacional. Introdução à Lógica digital e organização em nível de linguagem de
montagem. Sistemas Operacionais. Processos. Gerenciamento de memória. Alocação de
recursos e Deadlocks. Gerenciamento de arquivos. Redes de computadores. Redes OSI e
TCP/IP.”

c) “Inteligência Artificial em Controle e Automação” (COM 284), a ser
oferecida no 10º período, com carga horária semestral de 60 horas/aula (4+0), quatro créditos e
com a seguinte ementa: “Caracterização. Sistemas baseados em conhecimento: Representação
do conhecimento (ênfase em lógica nebulosa), automatização do raciocínio, sistemas
especialistas. Aprendizagem automática (ênfase em redes neurais). Percepção.
Planejamento. Aplicações.”

d) “Sistemas Embutidos” (COM 282), a ser oferecida no 8º período, com
carga horária semestral de 60 horas/aula (4+0), quatro créditos e com a seguinte ementa:
“Introdução a sistemas embutidos. Arquitetura básica de um sistema computacional: CPU,
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RAM, ROM. Introdução a dispositivos seriais e paralelos. Processadores,
microprocessadores, microcomputadores, Conjunto de instruções de um microprocessador,
linguagem de montagem, programa montador e link-editor. Depuração. Técnicas de
programação em linguagem de montagem, interface com outros dispositivos: Entrada e saída.
Comunicação de dados.”

Art. 3º Alterar o código e o período de oferecimento das seguintes disciplinas:

a) “Teoria de Controle II” (COM 630) para COM 283, com carga horária
semestral de 60 horas/aula (4+0), quatro créditos, a ser oferecida no 6º período.

b) “Elementos de Robótica” (COM 632) para COM 281, com carga
horária semestral de 60 horas/aula (4+0), quatro créditos, a ser oferecida no 7º período.

c) “Fundamentos de Ciências do Ambiente” (PRO 254), a ser oferecida no
6º período.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2002.

Ouro Preto, em 03 de abril de 2002.

Prof. Dirceu do Nascimento
Presidente

PÁG. Nº 03 / 03

Resolução CEPE Nº 2.270
Referenda a Provisão CEPE nº
007/2003, que aprovou alterações
curriculares para o Curso de
Engenharia de Controle e
Automação.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a solicitação do Colegiado de Curso de Engenharia de Controle e
Automação, encaminhada pelo ofício CECAU nº 45/2002, de 20 de dezembro de 2002,

R E S O L V E :

Art. 1º Referendar a Provisão CEPE nº 007/2003, de 04 de fevereiro, que
aprovou, ad referendum deste Conselho, as seguintes alterações curriculares para o Curso de
Engenharia de Controle e Automação:
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a) Inclusão da disciplina “Inteligência Computacional para Otimização”
(CIC 272), como eletiva, com carga horária semestral de sessenta horas (2 + 2), perfazendo três
créditos e com a seguinte ementa: “Introdução aos métodos aproximados ou herísticos.
Algoritmos metaheurísticos ou heurísticas inteligentes: definição, diferenças entre
metaheurísticas e heurísticas convencionais. Principais metaheurísticas: Simulated Annealing,
Busca Tabu, Algoritmos Genéticos, Scatter Search, GRASP, VNS, Colônia de Formigas etc.
Aplicações de metaheurísticas a problemas de otimização combinatória”.

b) Inclusão da disciplina “Circuitos Elétricos” (CAT 151), como
obrigatória, a ser oferecida no 4º período, com carga horária semestral de quarenta e cinco
horas, (1 + 2), totalizando dois créditos e com a seguinte ementa: “Elementos de circuitos
elétricos, Leis de Kirchhoff. Circuitos de corrente contínua e de corrente alternada.
Teoremas de Thevenin, de Norton, da superposição, da reciprocidade, da compensação e da
máxima transferência de potência. Transitórios em circuitos elétricos. Princípios de
variáveis de estado”.

c) Alteração do período de oferecimento da disciplina “Circuitos
Digitais” (CIC 131), do 3º para o 7º período.

d) Alteração do período de oferecimento da disciplina “Metrologia”
(CAT 123), do 3º para o 4º período.

e) Alteração do período de oferecimento das disciplinas “Estatística e
Probabilidade” (MTM 151) e “Metodologia da Pesquisa Científica” (CAT 129), do 4º para o 3º
período.
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f) Alteração do caráter da disciplina “Princípios de Metalurgia Termomecânica” (MET 204) de
obrigatória para eletiva.

g) Alteração do caráter da disciplina “Controle e Estocástico e Ótimo”
(CAT 318) de eletiva para obrigatória, a ser oferecida no 10º período.

h) Redução da carga horária semestral da disciplina “Elementos de
Máquinas” (CAT 132) de setenta e cinco para sessenta horas (2 + 2), perfazendo três créditos.

i) Alteração do período de oferecimento da disciplina “Planejamento e
Controle de Produção” (PRO 215), do 9º para o 10º período.

j) Alteração do período de oferecimento da disciplina “Sistemas
Integrados de Manufatura” (CAT 149), do 7º para o 8º período.

l) Alteração do período de oferecimento da disciplina “Elementos de
Robótica” (CIC 281), do 7º para o 9º período.

Parágrafo único. Os alunos que ingressaram na UFOP no ano 2000
estão dispensados de cursar a disciplina prevista na alínea b.
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Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2003.

Ouro Preto, em 11 de fevereiro de 2003.

Prof. Dirceu do Nascimento
Presidente

PÁG. Nº 02 / 02

Resolução CEPE Nº 2.452
Aprova alterações curriculares para o
Curso de Engenharia de Controle e
Automação.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, em sua 227ª reunião ordinária, realizada em 03 de dezembro deste ano, no uso de
suas atribuições legais,

Considerando a solicitação do Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e
Automação, pelo ofício CECAU Nº 32/2003, de 31 de outubro de 2003,

R E S O L V E :

Art. 1º Aprovar as seguintes alterações curriculares:
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a) Excluir as disciplinas eletivas “Metalurgia Geral I” (MET 211),
“Metalurgia Geral II” (MET 212), “Comportamento Mecânico dos Materiais” (MET 237) e
“Princípios de Metalurgia Termomecânica” (MET 204).

b) Incluir “Elementos de Materiais” (MET 216) no elenco das disciplinas
eletivas.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2004.

Ouro Preto, em 03 de dezembro de 2003.

Prof. Dirceu do Nascimento
Presidente

PÁG. Nº 01 / 01

Resolução CEPE Nº 2.352
Aprova alterações curriculares para o Curso de Engenharia de Controle e

Automação.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Ouro
Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a solicitação do Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e
Automação, deliberada em reunião do dia 22 de maio de 2003,

R E S O L V E :

Art. 1º Aprovar as seguintes alterações curriculares:
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a) Incluir a disciplina obrigatória “Instrumentação” (CAT 152), a ser
oferecida no 8º período, com carga horária semestral de sessenta horas (2 + 2), totalizando três
créditos e com a seguinte ementa: “Sensores e transdutores. Técnicas de medição de
grandezas mecânicas, térmicas, elétricas e químicas. Condicionamento e tratamento de sinais.
Blindagem e aterramento dos sistemas de instrumentação. Sistemas de transmissão e aquisição
de dados.”

b) Alterar o período de oferecimento da disciplina “Economia da
Engenharia” (PRO 224), do 8º para o 7º período.

c) Alterar o período de oferecimento da disciplina ”Princípios de Ciência
dos Materiais” (MET 248) do 8º para o 9º período.

d) Alterar o período de oferecimento da disciplina “Informática
Industrial” (CAT 148) do 7º para o 8º período.

e) Alterar o caráter da disciplina “Comportamento Mecânico de
Materiais” (MET 237) de obrigatório para eletivo.

f) Substituir a disciplina “Metodologia da Pesquisa Científica” (CAT
129) pela disciplina “Metodologia da Pesquisa Científica" (EDU 301).

PÁG. Nº 01 / 02

g) Excluir a disciplina “Introdução à Engenharia de Controle e
Automação II” (CAT 117).

h) Incluir a disciplina "Ética I" (FIL 131) no elenco das disciplinas
eletivas.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 2º semestre letivo de 2003.

Ouro Preto, em 18 de junho de 2003.

Prof. Dirceu do Nascimento
Presidente
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PÁG. Nº 02 / 02

ANEXO V

REGIME ACADÊMICO E CURRICULAR PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Condições Gerais:
O regimento acadêmico do curso de Engenharia de Controle e Automação se orienta pela

legislação vigente na UFOP e pelas seguintes regras estabelecidas pelo CECAU:

1) O curso constará de um conjunto de disciplinas obrigatórias e eletivas elencadas na grade
curricular do curso de Engenharia de Controle e Automação.

2) O conjunto de disciplinas eletivas, a ser oferecido em cada período letivo, será elaborado pelo
CECAU através de lista preliminar, obedecendo a oferta dos departamentos envolvidos e a
compatibilização com a demanda dos alunos.

3) Serão consideradas dentro da carga horária de cada disciplina as atividades previstas no seu
plano de ensino.
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4) As aulas das disciplinas de cada período poderão ser lecionadas de segunda a sábado conforme
as necessidades do curso, porém distribuídas em um mesmo período(turno) do dia, ou pela
manhã ou pela tarde.

5) As aulas das disciplinas de períodos com paridades diferentes serão lecionadas em turnos
diferentes. Horários diferentes destes serão vistos pelo CECAU.

6) Excepcionalmente, por solicitação justificada do Departamento responsável pela disciplina e
com a aprovação do CECAU, as disciplinas eletivas poderão ser lecionadas no turno da noite.

7) A matrícula será automática em todas as disciplinas obrigatórias não cursadas e/ou não
aprovadas do período mais atrasado, havendo possibilidade de ajuste posterior pelo discente.

7.1) Qualquer alteração na matrícula somente será efetivada com a autorização do professor
orientador/tutor do respectivo aluno.

8) O aluno poderá cursar no máximo 32 créditos por período letivo normal e, no mínimo 10
créditos, conforme resolução CEPE n0 1744 de 03/07/2000.

9) Para a conclusão do curso, o aluno deverá cursar as disciplinas obrigatórias constantes da grade
curricular e completar o curso com mais 180 horas/aula em disciplinas eletivas e com o estágio
supervisionado que será regulamentado pelo CECAU.

10) As visitas técnicas deverão ser incluídas nos programas de todas as disciplinas em que esta
atividade for recomendável.

Pré-requisitos (Resolução CEPE n0 2.088):

1- O aluno reprovado ou em débito em disciplinas obrigatórias será matriculado automaticamente
nas referidas disciplinas, levando-se em conta o período de oferecimento. Somente após essa
matrícula, será preenchida a carga horária semestral pelas disciplinas do período ideal,
respeitando-se o limite de créditos.

2- O discente, para cursar qualquer disciplina eletiva do Curso, deverá ter integralizado, no mínimo,
cento e vinte créditos em disciplinas obrigatórias.

3- O aluno poderá matricular-se apenas em disciplinas localizadas, no máximo, dois períodos à
frente do período de permanência no Curso.

4- “Trabalho Final de Curso II” (CAT 146) passa a ter como pré-requisito “Trabalho Final de
Curso I” (CAT 145).
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CRÉDITOS PARA ATIVIDADES DE ESTÁGIOS CURRICULARES
OBRIGATÓRIOS DOS ALUNOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO

EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DA UFOP

Considerando que no projeto pedagógico do curso de Engenharia de Controle e Automação

da UFOP está prevista a integralização dos créditos com Atividades de Estágios (mínimo de 180 h)

é necessário estabelecer diretrizes quanto ao encaminhamento do processo, para que o aluno

cumpra essas atividades, seja avaliado e tenha registradas no Histórico Escolar as respectivas

atividades e os créditos correspondentes.

DIRETRIZES:

5- As atividades de Estágio serão desenvolvidas conforme as normas do CECAU, que orientam
também a elaboração do Relatório Técnico correspondente.

6- No final do curso o aluno deverá ter realizado, no mínimo, 180 h de Estágio, devendo apresentar
o Relatório Técnico, assinado pelo professor orientador/tutor ou outro indicado.
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7- Para o registro acadêmico das atividades de Estágios, serão atribuídos um total de 06 (seis)
créditos, sendo atribuídos 03 (três) créditos a cada conjunto de 90 (noventa) h.

8- O aluno deverá protocolar o requerimento na PROGRAD, solicitando ao Colegiado de Curso a
aprovação dessas atividades, apresentando a documentação comprobatória e a carga horária total.

9- O requerimento, solicitando a aprovação dessas atividades, deverá ser protocolado, no máximo,
90 (noventa) dias após o termino das mesmas, sob pena de não tê-las reconhecidas.

10- O pedido referente às atividades de estágio, com os respectivos créditos, deverá ser deferido
pelo professor orientador/tutor do aluno ou pelo Colegiado de Curso.

Ouro Preto 13 de junho de 2002

ANEXO VI

CRITÉRIOS PARA O ATENDIMENTO DE PEDIDOS DE ALUNOS RELATIVOS À
CONCESSÃO DE CRÉDITOS PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS DOS ALUNOS DE

GRADUAÇÃO DO QUE TRATA A RESOLUÇÃO CEPE Nº 1586.

a) Para toda e qualquer modalidade de atividade acadêmica desenvolvida pelo aluno e passível de
atribuição de créditos, conforme Resoluções CEP Nº 1586 e 1681, um professor do DECAT,
deverá avalizar o pedido do aluno, justificando os créditos requeridos relativamente à
contribuição para a sua formação, listando os conteúdos, competências e habilidades
desenvolvidas pelo aluno e relacionadas ao campo de formação do Curso de Engenharia de
Controle e Automação.

b) Quando os créditos forem associados às atividade de Iniciação à Pesquisa, à Extensão, ou à
Docência (Monitoria), o aluno deverá anexar ao requerimento o Relatório Final relativo ao
projeto desenvolvido, no caso de trabalho de pesquisa e extensão e o Relatório de Atividades
relativo ao estágio de Docência (Monitoria).



52

c) Quando os créditos forem referidos à Participação em Grupos de Tutorias, o aluno deverá
anexar ao requerimento, um relatório discriminando as atividades desenvolvidas por ele durante
o semestre letivo correspondente ao período sob avaliação.

d) No caso de participação em eventos, somente serão levadas à análise aqueles em que o aluno
participou com apresentação de trabalho conforme tabela da Resolução CEPE nº 1681,
anexando cópia do resumo ou trabalho apresentado ao requerimento dependendo do caso.

e) No caso de Vivência Profissional Complementar (Estágios) o aluno deverá anexar ao
requerimento um relatório de atividades de estágio, juntamente com uma avaliação do estágio
feita pela Empresa.

f) As disciplinas cursadas em outras instituições só serão consideradas como possíveis de
atribuição de créditos quando houver cópia de convênio das Instituições ou documentação
equivalente anexada ao requerimento.

g) No caso de outras atividades acadêmicas não prevista nas Resoluções CEPE nº 1586 e 1681, a
atribuição de créditos deverá ser apreciada pelo CECAU, bem como aquelas atividades
relacionadas às Discussões Temáticas. Entende-se por Discussões Temáticas exposições
programadas pelo professor e realizadas pelos alunos e que tenham como objetivo específico o
desenvolvimento de habilidades específicas e o aprofundamento de novas abordagens temáticas.

Ouro Preto, 18 de junho de 2001.

Resolução CEPE Nº 1.586
Regulamenta a

concessão de créditos para
as atividades acadêmicas
dos alunos de graduação da
UFOP.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal
de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de flexibilizar os currículos dos Cursos de
graduação da UFOP;

considerando a proposta apresentada pela Pró-Reitoria de Graduação da
UFOP, através da Câmara de Colegiados,

R E S O L V E:
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Art. 1º Atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos de graduação
da UFOP podem ser consideradas para atingir a integralização curricular, valendo créditos, no
que diz respeito a disciplinas eletivas, independentemente de estarem ou não vinculadas a algum
tipo de bolsa ou de remuneração, conforme estabelece a presente Resolução.

§ 1º - As atividades acadêmicas passíveis de atribuição de créditos
são as desenvolvidas pelo aluno e que estejam alinhadas aos conteúdos, competências e
habilidades relacionados ao campo de formação do Curso de graduação em que o aluno esteja
matriculado.

§ 2º - Poderão valer créditos as seguintes atividades:

1) Iniciação à Pesquisa, Docência e Extensão. Entende-
se por iniciação à pesquisa, à docência e à extensão atividades desenvolvidas pelo aluno ligadas
a programas de pesquisa, monitoria e extensão registrados nas Pró-Reitorias acadêmicas.

2) Participação em Grupos de Tutorias.

3) Participação em Eventos. Envolvimento do aluno em eventos
dos seguintes tipos:
PÁG. Nº 01 / 03

a) Semanas de Estudos;
b) Congressos;
c) Seminários;
d) Colóquios;
e) Simpósios;
f) Encontros;
g) Festivais;
h) Palestras;
i) Exposições;
j) Cursos de curta duração.

4) Discussões Temáticas. Entende-se por discussões
temáticas exposições programadas pelo professor e realizadas pelos alunos e que tenham como
objetivo o desenvolvimento de habilidades específicas e o aprofundamento de novas abordagens
temáticas.

5) Vivência Profissional Complementar. Entende-se por
vivência profissional complementar atividades de estágios complementares, excluídos os
estágios curriculares obrigatórios já previstos nos planos dos Cursos.

6) Disciplinas Cursadas em Outras Instituições.
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Disciplinas cursadas pelo alunos em outras Instituições de Ensino Superior em convênios,
intercâmbios, graduação sanduíche etc., cujos créditos não possam ser apropriados pelo
procedimento de Aproveitamento de Estudos.

7) Outras atividades. Outras atividades acadêmicas de
formação complementar não previstas nesta Resolução poderão ser passíveis de atribuição de
créditos, conforme apreciação do Colegiado do Curso.

Art. 2º O número total de créditos que cada aluno poderá apropriar com
atividades acadêmicas não poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) do número total de créditos
necessários para a integralização curricular do seu Curso de graduação, tomando o número
inteiro mais próximo.

PÁG. Nº 02 / 03

§ 1º - A atribuição de créditos constará do histórico escolar do aluno, com a referência
“Formação Complementar”, acompanhada do número de créditos atribuídos no respectivo
período letivo.

§ 2º - A inclusão de créditos em atividades acadêmicas no
histórico escolar do aluno não interferirá no cálculo da média ou do coeficiente de rendimento.

Art. 3º - No prazo previsto no Calendário Acadêmico, o aluno solicitará,
em formulário próprio, na Sessão de Ensino, a atribuição de créditos, pela Pró-Reitoria de
Graduação, às atividades acadêmicas realizadas por ele, especificando o número de créditos
solicitados, com o aval de um docente da UFOP (tutor, orientador, coordenador da atividade
etc.), o qual ficará responsável pela comprovação da participação do aluno na atividade.

§ 1º - A atribuição de créditos pela Pró-Reitoria de Graduação
dependerá de parecer favorável do Colegiado do Curso respectivo.

§ 2º - Somente poderá apropriar créditos em uma atividade o aluno
que não tiver reprovação em disciplina no período em que se dedicou a tal atividade.
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§ 3º - A atribuição de créditos será feita imediatamente ao final do
semestre letivo em que se realizou a atividade, de acordo com os prazos previstos no Calendário
Acadêmico.

Art. 4º As atividades passíveis de atribuição de créditos serão somente
aquelas realizadas após a data da aprovação desta Resolução.

Ouro Preto, em 21 de outubro de 1999.

Prof. Romério Rômulo Cordeiro de Moura
Presidente em exercício

PÁG. Nº 03 / 03

Resolução CEPE Nº 1.681
Aprova tabela de padronização de
concessão de créditos para as
atividades acadêmicas dos alunos de
graduação da UFOP.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de padronizar o número de créditos a ser atribuído
para as atividades acadêmicas previstas na Resolução CEPE nº 1.586,

R E S O L V E :
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Art. 1º Os créditos correspondentes às atividades acadêmicas previstas na
Resolução CEPE nº 1.586, que regulamenta a concessão desses créditos, serão atribuídos
ao aluno solicitante, de acordo com a tabela anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Ouro Preto, em 14 de março de 2000.

Prof. Dirceu do Nascimento
Presidente

PÁG. Nº 01/01

Anexo da Resolução CEPE Nº 1.681

Atividade Créditos Periodicidad
e

1) Iniciação à Pesquisa, Docência e Extensão.
Programa de Pesquisa 2 por semestre
Programa de Monitoria e Pró-Ativa 2 por semestre
Programa de Extensão 2 por semestre

2) Participação em
Grupos de Tutorias.

Grupos PET 2 por semestre

3) Participação em
eventos.

1 por
participação

3.1. Apresentação de resumo em evento 2 por
apresentação

3.2. Publicações de artigos completos em
revista com corpo editorial

3 por artigo

4) Discussões
temáticas.

Exposições programadas pelo professor e
realizadas pelos alunos e que tenham como
objetivo o desenvolvimento de habilidades
específicas e o aprofundamento de novas

1 por semestre
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abordagens temáticas
5) Vivência
profissional
complementar

Atividades de estágios complementares 1 por 30 horas

6) Disciplinas
cursadas em outras
Instituições

Disciplinas cursadas pelo aluno em outras
Instituições de Ensino Superior, através de
convênios, intercâmbios, graduação
sanduíche etc., cujos créditos não possam ser
apropriados pelo procedimento de
Aproveitamento de Estudos

1 por 30
horas-aula

7) Outras atividades por
analogia

por analogia

ANEXO VII

RESOLUÇÃO DO CECAU PARA DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E A
APRESENTAÇÃO DA MONOGRAFIA QUE CONSTITUI O TRABALHO FINAL DO

CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO.

RESOLUÇÃO CECAU Nº 001 / 2002

O Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e Automação da UFOP - CECAU, no uso de
suas atribuições legais, considerando a necessidade de definir o sistema de avaliação e a
apresentação da Monografia que constitui o trabalho final do curso de Engenharia de Controle e
Automação.

RESOLVE:
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Art. 1º- A Monografia, trabalho final do curso de Engenharia de Controle e Automação, será
desenvolvido como atividades das disciplinas Trabalho Final de Curso I – CAT 145 e Trabalho
Final de Curso II – CAT 146.

Art. 2º-O aluno deverá escolher o seu professor - orientador para desenvolver o Projeto de Pesquisa
no semestre em que cursar a disciplina CAT 145.

Art.3º- A avaliação do aluno na disciplina CAT 145 será feita conforme o plano de ensino do
professor responsável pela disciplina.

Art.4º- O desenvolvimento e a apresentação da Monografia, será parte da disciplina CAT 146, em
que o aluno só poderá matricular-se após ter sido aprovado na disciplina CAT 145.

Art. 5º- Entende-se como Monografia a demonstração, por parte do aluno, de domínio dos
conhecimentos fundamentais da área de conhecimento correspondente.

Art. 6º- As condições para o aluno submeter a Monografia à defesa são:

§1º- Haver obtido o parecer favorável do professor-orientador e do professor da disciplina CAT
146, para realizar a defesa do trabalho;

§2º- Haver freqüentado a disciplina CAT 146 regularmente e cumprido as atividades mínimas
exigidas;

§3º- Haver entregue três volumes da Monografia, completa e corrigida, 15 dias antes do término do
período letivo definido pelo CEPE, para ser encaminhada aos membros da banca examinadora;

Art. 7º- O estudante será avaliado na disciplina Trabalho Final de Curso II - CAT 146, pelo
respectivo professor, depois de receber o conceito “APROVADO” na apresentação da Monografia
e haver cumprido todas as recomendações da banca examinadora.

Parágrafo único- O aluno que obtiver o conceito “INSUFICIENTE” da banca examinadora, na
apresentação da Monografia, será reprovado na disciplina.

Art. 8º- A apresentação da Monografia será de 25+/-5minutos, sendo facultado a cada membro da
banca examinadora argüir o estudante no máximo por 20 minutos, incluindo o tempo de resposta do
aluno.

Art. 9º- O estudante terá 5 (cinco) dias para apresentar ao professor-orientador e ao CECAU a
versão final, corrigida, da Monografia.

Parágrafo único- A Monografia, em forma digital, deverá ser entregue ao professor-orientador
acompanhada de: relatório, quadros, figuras, anexos, planilha de dados e outras informações
apresentadas no trabalho.

Art.10º- As regras para a elaboração da Monografia, definindo os procedimentos e a organização
do relatório, será elaborada pelo CECAU.
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Art.11- Esta Resolução foi aprovada pelo Colegiado de Curso de Engenharia de Controle e
Automação - CECAU, em reunião de 13/06/2002, e entra em vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Ouro Preto, 13 de junho 2002.

OBS.: As normas para a elaboração da monografia, apresentada no final do curso, já foram
definidas.

ANEXO VIII

Resolução CEPE Nº 1.423
Aprova as Normas Complementares referentes
ao sistema de avaliação do aproveitamento
escolar, previstas no artigo 62 do Regimento
Geral da UFOP, de 10 de setembro de 1998.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de aplicar os critérios estabelecidos no Regimento
Geral da UFOP, aprovado em 10 de setembro de 1998, pela Resolução CUNI n0 435, sobre a
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sistemática de avaliação do aproveitamento escolar para os cursos de graduação;

considerando que a Resolução CEPE nº 1.043 não está de acordo com o Capítulo
X do Regimento Geral desta IFES, que trata da avaliação e do aproveitamento escolar,

RESOLVE:

Art. 1º A definição do número e a natureza dos trabalhos escolares e a forma de
aferi-los serão explícitas no Plano de Ensino do professor responsável, apresentado ao
Departamento, para aprovação, antes do início do período letivo, e aos alunos, no começo das
aulas.

Art. 2º Os trabalhos escolares serão realizados nos horários de aulas de suas
respectivas disciplinas, sem prejuízo de carga horária curricular, sempre que o número de
alunos e a natureza dos trabalhos o permitirem.

Parágrafo único. Nos casos de haver mais de uma turma em uma mesma
disciplina ou de o trabalho escolar não poder ocorrer no horário normal de aulas, em
obediência
PÁG. Nº 01 / 03

ao principio de uniformidade, na sua realização e no respectivo critério de julgamento, poderá
ser organizado pelo Departamento um horário especial.

Art. 3º Cada professor responsável entregará ao Departamento a que pertencer a
disciplina, nos prazos previstos no Calendário Acadêmico, o formulário de controle
acadêmico, informando a média final obtida pelo aluno, apurada ao final do período escolar,
bem como o resultado da apuração da freqüência às atividades acadêmicas.

§ 1º - Para efeito de cumprimento do critério de assiduidade nas
atividades definidas como facultativas, apesar de serem necessários seus lançamentos e
registros nos Diários de Classe, não será feita verificação de freqüência.

§ 2º - Não serão atribuídas faltas aos alunos quando se ausentarem às
atividades acadêmicas obrigatórias, nos seguintes casos, comprovadamente:

I - Por motivo de saúde, de acordo com a legislação em vigor,
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quando requererem, com a devida antecedência, o Regime Especial de Trabalho Escolar e
Freqüência.

II - Por motivo de saúde que os impossibilite de participar das
atividades das disciplinas ministradas pelo Departamento de Educação Física.

III - Por motivo de atendimento a convocação do Serviço Militar,
conforme estabelecido na legislação em vigor.

IV - Por motivo de participação em jogos universitários,
regulamentada em Portaria Ministerial, quando requerem com a devida antecedência.

V - Por motivo de convocação pelo Poder Judiciário.

VI - Por motivo de participação em congressos e/ou estágios de
aperfeiçoamento técnico-científico, com aprovação do Colegiado de Curso competente, dela
constando relação de alunos selecionados, data ou período e horário do evento, quando
requererem com a devida antecedência.

VII - Por motivo de participação, como representante do corpo discente,
em reuniões de Órgãos Colegiados universitários e de associações estudantis, segundo a
legislação vigente.
PÁG. Nº 02 / 03

§ 3º - A freqüência do aluno só deverá ser apurada a partir do dia em que a matrícula na
disciplina foi efetivada.

(§ 3º incluído pela Resolução CEPE n0 1.582, de 04.10.99.)

(Art. 4º e seu parágrafo único – excluídos pela Resolução CEPE n0
1.465, de 09 de abril de 1999.)

Art. 5º Os casos omissos poderão ser resolvidos pelas Assembléias
Departamentais, se forem de sua competência, ou pelos Conselhos Departamentais das
Unidades de Ensino.
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Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor a partir do primeiro semestre letivo de
1999, revogadas as disposições em contrário, especialmente as Resoluções CEPE n0 1.043, de
08 de outubro de 1996; n0 1.163, de 22 de agosto de 1997; n0 1.317, de 10 de julho de 1998, e
n0 1.320, de 24 de julho de 1998.

Ouro Preto, em 05 de fevereiro de 1999.

Prof. Dirceu do Nascimento
Presidente

PÁG. Nº 03 / 03

ANEXO IX

Resolução CEPE Nº 1492
Regulamenta a dispensa de disciplinas para alunos com extraordinário

aproveitamento nos estudos.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que determina o § 2º do artigo 47 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº.394), do 20 de dezembro de 1996,
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R E S O L V E :

Art. 1º Os alunos que têm extraordinário aproveitamento nos estudos poderão
solicitar avaliação especial por banca examinadora, de modo a obter dispensa em determinadas
disciplinas do currículo do Curso em que esteja matriculado.

Parágrafo único. Poderá solicitar dispensa em disciplinas o aluno que
tiver cursado pelo menos dois semestres letivos, com aproveitamento e freqüência, e que possua
coeficiente de rendimento igual ou superior a 9,0 (nove).

Art. 2º A solicitação da referida avaliação especial deverá ser encaminhada, via
Seção de Ensino, ao Colegiado do Curso, o qual irá constituir, através de solicitação ao
Departamento, uma banca examinadora composta de dois professores que lecionem ou tenham
lecionado aquela disciplina específica.

Parágrafo único. Na impossibilidade de constituir a banca
exclusivamente com professores que tenham lecionado a mesma disciplina, o segundo membro
poderá advir de área afim.

Art. 3º O período de recebimento desses pedidos será o mesmo do período de pré-
matrícula, devendo o resultado de todo o processo, inclusive contendo a aprovação ou não do
aluno na avaliação especial, ser divulgado até o último dia previsto no Calendário Acadêmico
para o lançamento de qualquer tipo de matrícula.
PÁG. Nº 01/02

Art. 4º Na elaboração dos instrumentos de avaliação específicos, os membros da banca
examinadora deverão levar em conta o volume e as modalidades de trabalhos escolares
normalmente desenvolvidos pelos alunos regulares da disciplina em questão, de modo a
construir um sistema equivalente de avaliação, com as devidas adaptações.

Parágrafo único. Além de provas e outros trabalhos escritos, a banca
examinadora deverá realizar pelo menos uma entrevista com o examinado.

Ouro Preto, em 30 de abril de 1999.
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Prof. Dirceu do Nascimento
Presidente

PÁG. Nº 02/02

Resolução CEPE Nº 1.741
Regulamenta a Concessão de
Regime de Exercícios
Domiciliares.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de disciplinar, no âmbito desta Instituição, a
aplicação do decreto-lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, que institui o “Regime de
Exercícios Domiciliares” e da Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975, que concede às gestantes as
prerrogativas do Decreto mencionado,
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R E S O L V E :

Art. 1º A partir da constatação da doença ou gravidez, o aluno ou o seu
procurador deverá requerer, na Sessão de Ensino, ao Diretor da Unidade Acadêmica que
seu curso é vinculado, a concessão do Regime de Exercícios Domiciliares, por um período
de até 90 (noventa) dias, até no máximo de 48 horas após o início do período determinado
pelo laudo ou atestado médico.

§ 1º - No caso de doença, deverá ser anexado ao requerimento o laudo
médico expedido pelo Centro Médico da UFOP, o qual deverá atender ao disposto no
Artigo 1º do decreto-lei nº 1.044, contendo o código da doença (CID) e o período de
afastamento das atividades didáticas desenvolvidas na Instituição.

§ 2º - No caso de gestação, deverá ser anexado ao requerimento o
atestado médico expedido pelo Centro Médico da UFOP, que deverá atender ao disposto
nos Artigos 1º e 2º da Lei 6.202, onde devem constar as datas de início e término dos 90
dias em que são permitidos o Regime de Exercícios Domiciliares.

§ 3º - O Regime de Exercícios Domiciliares vigorará a partir da data
determinada pelo laudo ou atestado médico.

§ 4º - Para qualquer caso, somente serão protocolados requerimentos com
um período de afastamento superior a 8 (oito) dias letivos.

§ 5º - Para qualquer caso, com base em laudo ou atestado médico
poderá ocorrer interrupção ou prorrogação do Regime de Exercícios Domiciliares.

Art.2º A Sessão de Ensino deverá encaminhar o requerimento ao Diretor da
Unidade Acadêmica, no prazo de 1 (um) dia útil.
PÁG. Nº 01 / 02
Art. 3º Compete ao Diretor de Unidade ou ao Vice-Diretor de Unidade ou ao Decano do
Conselho Departamental da Unidade verificar a documentação e dar ciência ao(s) Chefe(s) do(s)
Departamento(s) da(s) disciplina(s) envolvida(s) em um prazo máximo de 1(um) dia útil.

Parágrafo único. O Chefe do Departamento deverá notificar o professor
responsável pela disciplina e remeter o requerimento à Sessão de Ensino que efetuou o
protocolo em um prazo máximo de 2(dois) dias úteis.

Art. 4º O professor responsável pela disciplina deverá atribuir a esses
alunos, como compensação da ausências as aulas, exercícios domiciliares.

§ 1º - Ao aluno que residir na mesma sede onde o seu curso é ministrado
poderá ter acompanhamento presencial do professor.

§ 2º - Ao aluno que residir fora da sede onde o seu curso é ministrado é
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garantido o acompanhamento pelo professor através dos meios de comunicação disponíveis.

§ 3º - Ao aluno beneficiado pelo regime é garantida o direito de fazer as
avaliações parciais, na sede onde seu curso é ministrado, mesmo durante o período do benefício.

§ 4º - Ao aluno beneficiado pelo regime é garantido a prestação dos
exames especiais com os mesmos critérios adotados para o acompanhamento estipulados nos §
1º e 2º deste artigo.

Art. 5º O aluno beneficiado pelo regime está sujeito ao sistema de avaliação
vigente na UFOP.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando a Resolução CEPE
nº 213, de 29 de outubro de 1990.

Ouro Preto, em 03 de julho de 2000.

Prof. Romério Rômulo Cordeiro de Moura
Presidente em exercício

PÁG. Nº 02 / 02

Resolução CEPE Nº 1.742
Regulamenta a Concessão de
Regime de Exercícios
Domiciliares, para os casos
de falecimento na família de
aluno.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de disciplinar, no âmbito desta Instituição, a
aplicação do Regime de Exercícios Domiciliares, para os casos de falecimento na família de
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aluno,

R E S O L V E :

Art. 1º Será concedido o Regime de Exercícios Domiciliares, por um período de
8 (oito) dias ao aluno em razão de falecimento de seu cônjuge, de seu companheiro, de seus
pais, de sua madrasta ou de seu padrasto, de seu(s) filho(s), de seu(s) enteado(s), de menor(es)
sob sua guarda ou tutela e de irmão(ãos).

Parágrafo único. O aluno ou seu procurador dever requerer, na Sessão
de Ensino, ao Diretor da Unidade Acadêmica que curso é vinculado, a concessão do regime de
exercícios domiciliares, até no máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a constatação do fato,
apresentando o atestado de óbito.

Art.2º A Sessão de Ensino deverá encaminhar o requerimento ao Diretor da
Unidade Acadêmica, no prazo de 1 (um) dia útil.

Art. 3º Compete ao Diretor de Unidade ou ao Vice-Diretor de Unidade ou ao
Decano do Conselho Departamental da Unidade verificar a documentação e dar ciência ao(s)
Chefe(s) do(s) Departamento(s) da(s) disciplina(s) envolvida(s) em um prazo máximo de 1(um)
dia útil.

Parágrafo único. O Chefe do Departamento deverá notificar o professor
responsável pela disciplina e remeter o requerimento à Sessão de Ensino que efetuou o
protocolo em um prazo máximo de 2(dois) dias úteis.

Art. 4º O professor responsável pela disciplina deverá atribuir a esses alunos, como
compensação da ausências as aulas, exercícios domiciliares.
PÁG. Nº 01 / 02

§ 1º - Ao aluno que residir na mesma sede onde o seu curso é ministrado poderá ter
acompanhamento presencial do professor.

§ 2º - Ao aluno que residir fora da sede onde o seu curso é ministrado é
garantido o acompanhamento pelo professor através dos meios de comunicação disponíveis.

§ 3º - Ao aluno beneficiado pelo regime é garantida o direito de fazer as
avaliações parciais, na sede onde seu curso é ministrado, mesmo durante o período do benefício.

§ 4º - Ao aluno beneficiado pelo regime é garantido a prestação dos
exames especiais com os mesmos critérios adotados para o acompanhamento estipulados nos §
1º e 2º deste artigo.

Art. 5º O aluno beneficiado pelo regime está sujeito ao sistema de avaliação
vigente na UFOP.
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Ouro Preto, em 03 de julho de 2000.

Prof. Romério Rômulo Cordeiro de Moura
Presidente em exercício

PÁG. Nº 02 / 02

Resolução CEPE Nº 2.027
Regulamenta os Exames Especiais,
conforme determina o parágrafo
único do artigo 60 do Regimento
Geral da UFOP e dá outras
providências.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as disposições normativas do Capítulo X do Regimento Geral
da UFOP;
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considerando que o Regimento Geral desta Universidade garante a todos os
alunos a possibilidade de realizarem Exames Especiais;

considerando a necessidade de uma padronização mínima dos procedimentos
utilizados pelos docentes nos Exames Especiais;

considerando que a avaliação é atividade inerente à função docente,

R E S O L V E :

Art. 1º É assegurado a todo o aluno com freqüência mínima de 75% e média
inferior a seis, em cada disciplina, o direito de ser avaliado através de Exames Especiais.

Art. 2º O Exame Especial é de caráter substitutivo e, a critério do docente,
poderá abranger uma parte ou a totalidade do conteúdo programático de cada disciplina.

Art.3º Ao Exame Especial, será atribuída uma só nota, na escala de zero a dez.

Art. 4º O registro das notas obtidas pelo aluno que prestar Exame Especial
seguirá os seguintes procedimentos:

a) O professor preencherá o formulário de nota, registrando, na coluna
“Média Final”, a nota obtida pelo aluno ao final do semestre, antes do Exame Especial.

PÁG. Nº 01 / 02

b) Em conformidade com os critérios estabelecidos, o professor preencherá o formulário de
nota, registrando, na coluna “Exame Especial”, a nota do aluno após a aplicação da(s)
atividade(s) de avaliação referente(s) ao Exame Especial.

Art. 5º No Histórico Escolar do aluno que prestar Exame Especial constará a
nota registrada na coluna “Exame Especial” do formulário de nota.

Art. 6º Os Departamentos Acadêmicos, com antecedência mínima de sete dias
em relação ao término das aulas, deverão fixar e divulgar as datas e horários dos Exames
Especiais, respeitando os horários de aulas de cada disciplina e o Calendário Acadêmico.

Art. 7º Até o terceiro dia útil após o término das aulas, os Departamentos
Acadêmicos deverão divulgar as notas obtidas pelos alunos no período.
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Art. 8º Anualmente, o Calendário Acadêmico fixará:

I – um período reservado aos Exames Especiais, fora do período letivo;

II – a data limite para a entrega dos resultados dos Exames Especiais
pelos Departamentos.

Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor a partir do segundo semestre letivo de
2001, revogadas as disposições em contrário, principalmente as Resoluções CEPE nº 1.881, de
1º de dezembro de 2000, e nº 1.979, de 04 de junho de 2001.

Ouro Preto, em 18 de dezembro de 2001.

Prof. Dirceu do Nascimento
Presidente

PÁG. Nº 02 / 02

ANEXO X

Resolução CEPE Nº 1.744
Dispõe sobre os processos de
matrícula na Universidade
Federal de Ouro Preto.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de disciplinar o processo de matrícula nesta
Universidade;
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considerando a necessidade de racionalizar a consulta às Resoluções que tratam
da matrícula,

R E S O L V E :

Art. 1º A matrícula institucional é o ato que vincula o estudante a um
determinado Curso de graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, após satisfeitas as
condições de ingresso, devendo ser renovada a cada período, nos prazos fixados no Calendário
Acadêmico, obedecidos os pré-requisitos e os limites de créditos por período.

Parágrafo único. São as seguintes as condições de ingresso nos Cursos
de graduação desta Universidade com direito à matrícula institucional:

a) aprovação e classificação em processo seletivo, promovido por
esta Instituição ou por órgão externo ao qual seja delegada a devida competência;

b) aprovação de processo de transferência de outra IES, nacional
ou estrangeira, segundo os procedimentos normais ou ex-officio;

c) aprovação de processo de matrícula de portador de diploma de
graduação – PDG em Curso de graduação;

d) seleção, pelos setores competentes do Ministério da Educação e
do Desporto e do Ministério das Relações Exteriores, para estudante-convênio;

e) aprovação de processo de matrícula de cortesia;

PÁG. Nº 01 / 11

f) aprovação de processo de reingresso de aluno anteriormente desligado desta Universidade.

Art. 2º Matrícula especial é o ato que vincula o estudante a um determinado
Curso ou atividade desenvolvida pela Universidade sob condições especiais de ingresso e
permanência definidas por esta Resolução ou regulamentação própria.

§ 1º - São considerados casos de matrícula especial:

a) alunos de Cursos ministrados através das modalidade à
distância e semi-presencial;

b) alunos de Cursos de formação de professores ministrados em
convênios entre a Universidade e outros Órgãos federais, estaduais, ou municipais, ingressantes
por Processo Isolado de Seleção;
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c) alunos ingressantes como PDG para cursar apenas habilitações;

d) alunos portadores de diploma de língua estrangeira de
instituições estrangeiras de ensino, que tenham notória idoneidade e competência, a critério do
Conselho Nacional de Educação ou Órgão que o suceder, que solicitem complementação de
estudos didático-pedagógicos;

e) alunos matriculados em disciplinas isoladas;

f) alunos que se matriculem nesta Universidade para
complementação de estudos, visando à revalidação de diploma de Curso superior realizado em
outro país;

g) alunos de Cursos seqüenciais.

§ 2º - As condições de ingresso e as normas dos processos seletivos para
alunos com matrícula especial não contemplados pela presente Resolução deverão constar dos
projetos, editais, convênios ou resoluções específicas para cada Curso ou atividade,
devidamente aprovados nas instâncias competentes.

§ 3º - A matrícula especial terá validade apenas dentro do prazo de
duração dos Cursos ou atividades a ela relacionados.

§ 4º - Os alunos com matrícula especial possuem os direitos e deveres do
corpo discente universitário, com as exceções descritas nesta resolução e nas regulamentações
previstas no § 2º do presente artigo.

PÁG. Nº 02 / 11

§ 5º - Os alunos com matrícula especial não têm direito a trancamento de matrícula, reopção de
Curso, transferência para outras instituições ou solicitação de matrícula institucional fora das
normas de ingresso descritas no artigo 1º desta Resolução.

§ 6º - Os alunos com matrícula especial serão automaticamente desligados
caso sejam reprovados por freqüência em alguma disciplina.

Art. 3º A matrícula para complementação de estudos didático-pedagógicos, em
línguas estrangeiras no Curso de Letras, ocorrerá, observadas as seguintes normas:

a) o requerimento, dirigido ao Colegiado do Curso de Letras, será
instruído com o certificado expedido pela Instituição estrangeira de ensino e com o certificado
de conclusão de Curso de ensino médio ou equivalente, independentemente de aprovação em
processo seletivo;
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b) o pedido só será aprovado havendo parecer favorável dos
Departamentos envolvidos, quanto à disponibilidade de vagas.

Art. 4º A matrícula em disciplinas isoladas, para complementação ou atualização
de conhecimentos, será concedida, havendo vaga, a pessoas não matriculadas nos Cursos desta
Universidade, sem exigência de classificação em processo seletivo, observado o disposto no
Regimento Geral da UFOP.

Art. 5º As matrículas em Cursos seqüenciais serão regidas por Resoluções
próprias.

Art. 6º A matrícula institucional nos Cursos de graduação desta Universidade
somente ocorrerá após a comprovação de conclusão do ensino médio ou equivalente.

§ 1º - Excepcionalmente, poderá ser admitida a matrícula com dispensa da
prova de conclusão do ensino médio ou equivalente, quando se tratar de aluno que, em data
anterior à da sua inscrição no processo seletivo, tenha obtido, do Conselho Nacional de
Educação ou Órgão que o suceder, declaração de excepcionalidade positiva.

§ 2º - O diploma de graduação, devidamente registrado no MEC, servirá para
todos os efeitos como documento substitutivo ao do comprovante de conclusão do ensino médio
ou equivalente.
PÁG. Nº 03 / 11

Art. 7º A nenhum aluno será permitida a matrícula institucional simultânea em dois ou mais
Cursos de graduação.

§ 1º - Estando já regularmente matriculado em um Curso, o aluno
aprovado em processo seletivo para outro Curso, no ato da matrícula institucional, deverá optar
por um deles.

§ 2º - O aluno que se vinculou novamente a um mesmo Curso deverá
cumprir o currículo pleno em vigor na ocasião da nova matrícula.

Art. 8º As vagas iniciais para matrícula institucional, oferecidas nos processos
seletivos, serão sugeridas ao CEPE pelos Conselhos Departamentais das Unidades de Ensino
sede dos Cursos.
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§ 1º - Para os Cursos de graduação que envolvam outras Unidades de
Ensino, deverá ser feita consulta formal aos respectivos Conselhos Departamentais, antes do
encaminhamento do processo a este Conselho.

§ 2º - O total máximo de vagas em cada Curso será apurado mediante a
multiplicação do número de vagas iniciais pelo total de semestres para os Cursos com duas
entradas anuais, e pela metade do total de semestres necessários ao cumprimento do currículo
padrão proposto para os Cursos com uma entrada anual.

§ 3º - Para os Cursos em implantação, o total máximo de vagas, em cada
Curso, será apurado mediante a multiplicação do número de vagas iniciais pelo número de
processos seletivos já realizados.

§ 4º - Quando ocorrer alteração do número de períodos de duração de um
Curso, o total máximo de vagas será apurado pela expressão:

   
Nº  de vagas =  

A  X B  Y  

C

A - número total de vagas do currículo novo;
X - número de períodos de vigência do currículo novo;
B - número total de vagas do currículo velho;
Y - número de períodos em que o currículo velho continuará em vigor;
C - número de períodos de duração do currículo velho.

PÁG. Nº 04 / 11

§ 5º - Quando ocorrer alteração do número de vagas de entrada para um Curso, o total máximo
de vagas será apurado pela expressão:

Nº de vagas = (A x X) + (B x Y)
A - número atual de vagas;
X - número de períodos de vigência das vagas definidas em A;
B - número anterior de vagas;.
Y - número de períodos em que as vagas definidas em B foram oferecidas.

§ 6º - Para apurar o total máximo de vagas nas habilitações, deve ser
aplicado o mesmo cálculo de vagas no Curso mas levando-se em consideração apenas os
períodos em que a habilitação aparece na grade curricular. Esse total deve ser dividido
igualmente pelo número de habilitações existentes no Curso.

§ 7º - São considerados ocupantes de vagas nos Cursos e nas habilitações
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os alunos regularmente matriculados, incluindo-se aqueles em regime de trancamento total e
afastamento especial.

Art. 9º As vagas residuais para matrícula institucional serão apuradas
semestralmente nos Cursos e habilitações desta Universidade mediante a subtração do número
de ocupantes de vagas do total máximo de vagas.

§ 1º - As vagas residuais serão calculadas pela PROGRAD, com a ciência
dos Colegiados de Curso, e enviadas ao CEPE para aprovação, sendo depois destinadas ao
processo de reopção.

§ 2º - Caso o número de vagas residuais apurado seja inferior a vinte por
cento do número de vagas oferecidas no último vestibular para o Curso, o Colegiado poderá
oferecer vagas para reopção dentro do limite estabelecido pelo percentual citado neste
parágrafo.

§ 3º - As vagas definidas para reopção pelo parágrafo anterior que
excederem as definidas pelo caput não se tornam residuais para outros fins, extinguindo-se após
cada processo de reopção.

§ 4º - Os processos de reopção serão regidos por regulamentação própria.

Art. 10 Após o término do processo de reopção, as vagas residuais serão
novamente calculadas pela PROGRAD, com a ciência dos Colegiados de Curso, e enviadas ao
CEPE para aprovação, sendo depois publicadas.

PÁG. Nº 05 / 11

§ 1º - O preenchimento das vagas residuais após o processo de reopção será feito observada a
seguinte ordem de prioridade:

a) reingresso;

b) transferência;

c) portador de diploma de graduação (PDG).

§ 2º - Ocorrendo número maior de candidatos do que de vagas residuais,
será feita uma classificação através de processo seletivo, definido em regulamentação própria.

§ 3º - O aluno portador de diploma de graduação em vaga (PDG),
matriculado em vaga de habilitação, não poderá solicitar reopção de Curso ou habilitação.
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(§ 3º - alterado pela Resolução CEPE nº 1.880, de 01.12.2000.)

Art. 11 A solicitação de reingresso, que só poderá ocorrer para o mesmo Curso
de graduação e também apenas se houver vaga residual, será instruída com o histórico escolar
do requerente e dirigida ao Colegiado de Curso, apresentadas as justificativas que motivaram o
abandono do Curso e as razões da solicitação de retorno por parte do requerente.

§ 1º - O reingresso somente será concedido uma vez para um mesmo
aluno.

§ 2º - Não será admitido o reingresso quando se constatar que a
complementação de estudos se dará em prazo superior ao máximo definido pelo CEPE, para a
conclusão do Curso, verificada a data original de ingresso do candidato nesta Universidade.

§ 3º - Admitido o reingresso, deverá o candidato cumprir o currículo
pleno em vigor.

Art. 12 O número de vagas para PDG em habilitações, respeitado o limite
máximo definido pelo artigo 10, deverá ser estabelecido pelo Colegiado do Curso ao qual
pertence a habilitação.

Parágrafo único. O preenchimento das vagas nas habilitações será feita apenas
para Portadores de Diploma de Graduação de Curso idêntico ao Curso da UFOP que oferece as
habilitações, por processo seletivo definido em regulamentação específica.
PÁG. Nº 06 / 11
Art. 13 As vagas para matrícula de estudante-convênio e para matrícula de cortesia serão
definidas pelos Diretores das Unidades de Ensino sede dos Cursos, ouvidos os Conselhos
Departamentais, em proporção nunca superior a dez por cento das vagas oferecidas pela
respectiva Unidade nos processos seletivos.

Art. 14 A matrícula de estudante-convênio será concedida, independentemente
de seleção em processo seletivo, a alunos estrangeiros credenciados pelas missões diplomáticas
brasileiras sediadas nos países com os quais o Brasil mantenha acordo ou convênio cultural e
apresentados a esta Universidade pelo Ministério da Educação, conforme protocolo celebrado
entre esse Ministério e o das Relações Exteriores.

Parágrafo único. Os estudantes estarão sujeitos às exigências do
protocolo que estiver em vigor, sendo-lhes concedida isenção de pagamento das taxas desta
Universidade.
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Art. 15 A matrícula de cortesia será concedida ao estudante estrangeiro que:

a) pertencer a Instituições de ensino superior ou de pesquisa com a
qual a UFOP mantenha convênio ou acordo cultural;

b) pertencer a missão diplomática consular ou for membro de
organismo internacional, no âmbito de acordo de cooperação cultural, técnica, tecnológica ou
científica, que goze de imunidade diplomática, desde que deva permanecer no Brasil por prazo
não inferior a um ano.

§ 1º - A matrícula de que trata o caput deste artigo será extensiva aos
dependentes legais do estudante estrangeiro.

§ 2º - O requerimento de matrícula será decidido pelo Reitor, ouvidos a
Procuradoria Jurídica e o Diretor da Unidade de Ensino, em cujo Curso deseje o postulante
matricular-se, desde que instruído com as seguintes peças:

a) documento de conclusão do ensino médio ou equivalente ou
comprovante de matrícula em Instituição estrangeira de ensino superior, acompanhado de
histórico escolar e programas das disciplinas cursadas;

b) demais documentos necessários à realização da matrícula
institucional, quando cabíveis.

§ 3º - Os documentos escritos em língua estrangeira deverão conter,
necessariamente, os vistos dos consulados brasileiros sediados no país de origem e serem
acompanhados de tradução feita por tradutor juramentado..
PÁG. Nº 07 / 11

Art. 16 O aluno que estiver matriculado em Curso de graduação nas disciplinas que
integralizem o número de créditos necessários para a graduação em qualquer modalidade,
habilitação ou ênfase, e que desejar a obtenção de outra, no mesmo Curso, poderá requerer ao
Colegiado de Curso matrícula para continuidade de estudos, independentemente de colação de
grau, nos prazos previstos no calendário acadêmico.

Parágrafo único. O tempo máximo de integralização de créditos para
obtenção de nova habilitação, para os alunos que já colaram grau, será o tempo recomendado
para a habilitação acrescido de um semestre letivo.

(Parágrafo único – alterado pela Resolução CEPE nº 1.903, de
07.02.2001.)
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Art. 17 A matrícula semestral será efetuada pela Pró-Reitoria de Graduação, a
partir da grade curricular, obedecendo-se o coeficiente de prioridade e a orientação acadêmica
dos Colegiado de Cursos, quando houver.

§ 1º - A Pró-Reitoria de Graduação publicará os atestados de matrícula.

§ 2º - Os alunos deverão comparecer na Seção de Ensino respectiva, no
período previsto pelo Calendário Acadêmico caso queiram alterar sua matrícula.

§ 3º - O aluno poderá matricular-se, no máximo, em trinta e dois créditos
e, no mínimo, em dez créditos, sendo que setenta e cinco por cento desses créditos devem
pertencer à grade curricular do Curso ao qual está vinculado, independentemente da
habilitação.

(§ 3º alterado pela Resolução CEPE nº 2.220, de 11.09.2002.)

§ 4º - Aos alunos que estiverem em condições de cursar o último ou o
penúltimo período de seu Curso, com possibilidades concretas de concluí-lo, será facultada a
matrícula com créditos que ultrapassem os limites estabelecidos no parágrafo anterior, desde
que haja vagas remanescentes nas disciplinas solicitadas.

§ 5º - A matrícula em disciplinas facultativas dependerá da existência de
vagas remanescentes e será feita on line, após o período de ajuste da matrícula, em datas fixadas
no Calendário Acadêmico, na Seção de Ensino do Curso de graduação no qual o aluno estiver
matriculado.

PÁG. Nº 08 / 11
§ 6º - Os alunos incursos nas situações de alteração curricular ou implantação de novo currículo
deverão dirigir-se, no final do semestre letivo, ao Colegiado de seu Curso para orientação
acadêmica e formulação de matrícula, cabendo àquele Órgão encaminhar sua decisão à Pró-
Reitoria de Graduação, no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico.

§ 7º - O limite mínimo a que se refere o caput deste artigo não se aplica
aos alunos dos Cursos em que os pré-requisitos estejam organizados no sistema de blocos.

(§ 7º - incluído pela Resolução CEPE nº 2.220, de 11.09.2002.)

Art. 18 Será admitido o afastamento especial do aluno de graduação, pelo prazo
máximo de quatro anos, por uma única vez, mediante justificativa devidamente comprovada a
ser apresentada ao Colegiado de Curso, Órgão ao qual caberá decidir a solicitação.
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§ 1º - O período de afastamento especial não será computado para efeito
de contagem do tempo de permanência nesta Instituição.

§ 2º - Caso seja alcançado por alteração curricular durante o afastamento,
deverá o aluno, ao retornar, cumprir o currículo pleno em vigor.

§ 3º - O aluno beneficiado com o afastamento especial poderá, a seu
critério, solicitar ao Colegiado de Curso competente a interrupção do benefício e o retorno às
atividades acadêmicas, o que só poderá ocorrer para o semestre letivo subseqüente.

Art. 19 O aluno de graduação, de acordo com os prazos fixados no Calendário
Acadêmico e observando o disposto no Regimento Geral da UFOP, poderá solicitar o
trancamento parcial ou total da matrícula.

§ 1º - O trancamento total da matrícula será válido apenas para o período
em que for concedido.

§ 2º - O trancamento total da matrícula será concedido apenas por três
vezes, consecutivas ou não.

§ 3º - Os períodos de trancamento total de matrícula não serão
computados para efeito de contagem de tempo de permanência do aluno nesta Universidade.

PÁG. Nº 09 / 11

§ 4º - Não será concedido, a aluno que esteja cursando qualquer disciplina do primeiro período
do Curso, o trancamento total ou parcial nas referidas disciplinas, exceto por motivo de
incorporação ao serviço militar obrigatório ou por motivo de saúde comprovado por atestado
expedido por junta médica oficial, reconhecido pela UFOP.

(§ 4º - alterado pela Resolução CEPE nº 2.288, de 11.02.2003.)

§ 5º - O trancamento parcial de matrícula poderá ser concedido até duas
vezes na mesma disciplina.

§ 6º - Não será permitido trancamento parcial quando a matrícula
correspondente for feita por requerimento.
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§ 7º - Não será concedido o trancamento parcial ou total a aluno em
continuidade de estudos.

(§ 7º - incluído pela Resolução CEPE nº 2.136, de 05.07.2002.)

Art. 20 Os Colegiados de Curso estarão aptos a decidir a respeito das seguintes
solicitações de discentes:

a) suspensão, em caráter excepcional, de pré-requisito de disciplinas;

b) renovação de matrícula com total de créditos superior ao limite de
trinta e dois créditos;

c) renovação de matrícula com mais de vinte e cinco por cento dos
créditos em disciplinas facultativas.

(Art. 20 – alterado pela Resolução CEPE nº 2.220, de 11.09.2002.)

Art. 21 O horário de aulas das disciplinas dos Cursos de graduação desta IFES
será confeccionado pela Pró-Reitoria de Graduação com a ciência dos Departamentos.

§ 1º - Os Departamentos devem oferecer todos os dados que a Pró-
Reitoria de Graduação julgar necessários para a confecção do referido horário.

PÁG. Nº 10 / 11

§ 2º - O horário de aulas, uma vez publicado, somente poderá ser modificado em decorrência de
ações da Administração Superior que impeçam a implementação do horário originalmente
proposto.

§ 3º - O Departamento poderá requerer à Pró-Reitoria de Graduação o
cancelamento de turmas de disciplinas eletivas ou facultativas cuja demanda for considerada por
ele insuficiente, podendo os alunos envolvidos ajustar suas matrículas, no prazo estabelecido no
Calendário Acadêmico.

Art. 22 Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em
contrário, e especificamente as Resoluções CEPE nºs 009, de 10 de outubro de 1979; 037, de
05 de dezembro de 1983; 216, de 27 de novembro de 1990; 380, de 02 de setembro de 1992;
494, de 12 de maio de 1993, e 1279, de 22 de abril de 1998.
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Art. 23 Esta Resolução mantém revogadas as Resoluções CEPE nºs 155, de 26
de junho de 1989; 206, de 19 de julho de 1990; 269, de 02 de maio de 1991; 296, de 24 de
junho de 1991; 336, de 11 de fevereiro de 1992; 438, de 29 de janeiro de 1993; 489, de 12 de
maio de 1993; 495, de 12 de maio de 1993; 553, de 05 de outubro de 1993; 597, de 06 de abril
de 1994; 764, de 06 de abril de 1995; 795, de 14 de junho de 1995, e 1223, de 13 de novembro
de 1997.

Ouro Preto, em 03 de julho de 2000.

Prof. Romério Rômulo Cordeiro de Moura
Presidente em exercício

PÁG. Nº 11 / 11

Resolução CEPE Nº 1.880
Altera parte da Resolução CEPE nº
1.744, que dispõe sobre os
processos de matrícula na UFOP.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a proposta encaminhada pela Pró-Reitoria de Graduação da
UFOP,

R E S O L V E :
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Art. 1º Alterar a redação do § 3º do artigo 10 da Resolução CEPE nº 1.744, de
03 de julho de 2000, que dispõe sobre os processos de matrícula na UFOP, que passa a ter a
seguinte redação:

“Art.10 ...............................................................................
...............................

§
1º...........................................................................................................

§
2º...........................................................................................................

§ 3º - O aluno portador de diploma de graduação (PDG),
matriculado em vaga de habilitação, não poderá solicitar reopção de
curso.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Ouro Preto, em 01 de dezembro de 2000.

Prof. Dirceu do Nascimento
Presidente

PÁG. Nº 01/01
Resolução CEPE Nº 1.903

Altera parte da Resolução
CEPE nº 1.744, no que se
refere ao tempo máximo de
conclusão de habilitação.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de
Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de permitir que o aluno que cursa habilitação
obtenha novo diploma em tempo hábil,
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R E S O L V E :

Art. 1º Fica alterado o texto do parágrafo único do artigo 16 da Resolução
CEPE nº 1.744, que dispõe sobre os processos de matrícula na UFOP, que passa a ter a seguinte
redação:

“Parágrafo único. O tempo máximo de integralização de créditos
para obtenção de nova habilitação, para os alunos que já colaram grau, será o
tempo recomendado para a habilitação acrescido de um semestre letivo.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Ouro Preto, em 07 de fevereiro de 2001.

Prof. Romério Rômulo Cordeiro de Moura
Presidente em exercício

PÁG. Nº 01/01

ANEXO XI

REGIMENTO PARA ORIENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE ENGENHARIA CONTROLE E
AUTOMAÇÃO

CAPÍTULO I

DA NATUREZA

Art. 1º. - O presente documento tem por objetivo definir normas para a orientação acadêmica dos alunos do
curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Ouro Preto.

Art. 2º. - A orientação acadêmica tem como meta principal instruir o aluno nos âmbitos técnico, acadêmico e
organizacional da UFOP para que o mesmo possa ter um maior aproveitamento durante a sua permanência na
instituição.



84

§ 1º. - Entende-se por atividades técnicas todas as atividades ligadas diretamente às diversas áreas da Engenharia de
Controle e Automação.

§ 2º. - Entende-se por atividades acadêmicas as atividades relativas a ensino, pesquisa, extensão e cultura.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º. - São participantes do processo de orientação os orientadores que deverão ser necessariamente
professores do Departamento de Engenharia Controle Automação e Técnicas Fundamentais e os que forem
credenciados pelo CECAU e os orientados, que serão os alunos do curso de Engenharia Controle e Automação .

Art. 4º. - A distribuição de orientados para os orientadores será feita pelo presidente do CECAU, atendendo a
disponibilidade para orientação de cada orientador.

Parágrafo Único – Os alunos que ingressarem no Curso de Engenharia Controle e Automação através de reopção ou de
transferência, durante o período de adaptação de dois semestres letivos, serão orientados pelo presidente do CECAU.

Art. 5º. - A distribuição de orientados para os orientadores será atualizada anualmente, no primeiro mês do
primeiro semestre letivo, substituindo-se os alunos concluintes e/ou desligados.

Art. 6º. - O orientado, quando e se achar conveniente, poderá trocar de orientador mediante pedido por escrito
ao CECAU de modo a ser incluído na lista para distribuição, conforme o disposto no artigo 5º deste Regimento.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR

Art. 7º. - Cabe ao orientador:

1) disponibilizar horário e email para o atendimento e contato com os seus alunos orientados,
2) requisitar dos alunos orientados email e número de telefone para contato,
3) orientar o aluno quanto à vida acadêmica: problemas relacionados com matrícula, opções

disponíveis para melhorar a qualidade de sua vida acadêmica: bolsas de pesquisas disponíveis e
grupos de pesquisas existentes, apresentar aos seus alunos orientados as resoluções institucionais
que tenham relação direta com a vida acadêmica,

4) orientar o aluno quanto às diversas áreas da Engenharia de Controle e Automação,
5) orientar o aluno quanto à escolha de disciplinas eletivas,
6) acompanhar a vida acadêmica do aluno, buscando saber de suas notas, problemas existentes nas

disciplinas, problemas existentes com professores,
7) enviar mensalmente para o CAPEDECAT (Centro de Apoio Pedagógico do DECAT) um

pequeno relatório que deve constar: datas dos encontros com os orientados, notas de quaisquer tipo
de avaliações que já foram realizadas nas disciplinas do período e anotações de problemas
descritos pelo o orientado.

Parágrafo único - Na ausência do orientador, este deverá indicar um outro professor orientador para assistir os seus
orientados, quando se fizer necessário.

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADO

Art. 8º. - Cabe ao orientado:
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1) disponibilizar horário, telefone e email para o atendimento e contato com o orientador,
2) manter o orientador informado a respeito de suas atividades relacionadas com o curso, fornecendo

os resultados de avaliações já realizadas e trazer os problemas existentes nas disciplinas, e os
problemas existentes com professores,

3) procurar o orientador sempre nos horários previamente combinados,

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9ª. - Caberá ao CECAU a modificação desse Regimento, quando se fizer necessário.

Art. 10. - Os casos omissos neste regimento serão dirimidos pelo CECAU.
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